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Editoriál
Júl a august, krásne letné mesiace. A naše dvojčíslo časopisu na júl a au-
gust je tu pre vás.

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

Naši obchodní zástupcovia ich rozdávajú na ÚPSVaR, do lekární, na zdravotné 
strediská či úrady. Tiež ich posielame rôznym združeniam.

Naša spoločnosť SPIG s.r.o. v  tom vidí lepší zmysel, ako rozdávať reklamné 
predmety.

Myslíme si, že 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. A aspoň informovaním, AKO SA TO DÁ dosiahnuť, 
aké sú cesty a možnosti k lepšiemu zvládnutiu denného žitia sa o to snažíme

Opakujeme zoznamy príspevkov a nadácií. Aktuálne pridávame informácie. 
V tomto dvojčísle sú viaceré témy, ako sa lepšie zorientovať a pomôcť si. 

Ďakujeme vám za váš záujem a tešíme sa, ak sme vám aspoň trošku pomohli...

MP
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¨ CENTRUM SAMOSTATNÉHO ŽIVOTA

Sociálne poradenstvo pre ľudí s ťažkým telesným postihnutím Vám poskytnú v

Centrum samostatného života n.o
Tehelná 26,831 03 Bratislava
tel.02/ 44451923 
e-mail : csz@csz.sk
web: www.csz.sk
FB: www.facebook.com/pages/Centrum-samostatného-života-
-no/288754665119

Oblasti v ktorých sa poradenstvo poskytuje:
• sociálne zákony a sociálna pomoc pre obča-

nov s ŤTP,
• zákon o zdravotnej starostlivosti,
• kompenzačné pomôcky pre občanov s ŤTP,
•	zákon o službách zamestnanosti – zamestnávanie občanov s ŤTP,
• ochrana ľudských práv a slobôd občanov s ŤTP,
a iné.
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AKO TO BOLO A JE NA SLOVENSKU?
Do  roku 1989 existovali na  Slovensku rôzne formy starostlivosti 
o ľudí s postihnutím, ktoré boli skôr zamerané na ústavnú starostli-
vosť a na opatrovateľskú službu v domácom prostredí. 
Väčšina z nás bola izolovaná od spoločnosti, odsúdená na doživotie 
v ústavoch alebo doma medzi štyrmi stenami. V ústavoch sa o nás 
staral zdravotnícky personál a sociálni pracovníci, ktorí riadili naše 
životy od rána do večera, deň čo deň, rok čo rok. V týchto zariade-
niach je to tak dodnes. 
Opatrovateľská služba bola zameraná väčšinou na  občanov v  po-
kročilom veku a realizovali sa najmä prevažne také služby ako denné 
nákupy, donáška obedov či menšia pomoc pri bežných domácich 
prácach a pod. Opatrovateľskú službu robili a stále robia väčšinou 
ženy v dôchodkovom veku alebo na materskej dovolenke, dnes už 
aj rodinní príslušníci či tzv. profesionálne opatrovateľky. Opatrova-
teľská služba je z  hľadiska širokého rozsahu potrieb postihnutých 
občanov málo funkčná, okrem toho občan si musí tieto služby za-
platiť. Filozofia opatrovateľskej služby je teda pre potreby ľudí s po-
stihnutím dlhodobo nevyhovujúca. O  ľudí, ktorí potrebovali, resp. 
stále potrebujú pomoc pri každodenných životných úkonoch sa 
zvyčajne starala - a stará - v prevažnej miere ich rodina, a to bez pre-
stania počas celého roku, t.j. 365 dní. 

Tento nezdravý jav, ktorý spôsobili najmä byrokratickí „odborníci“ 
v sociálnej oblasti nás priviedol k  tomu, že sme sa stali pasívnymi 
prijímateľmi smiešnych sociálnych dávok, ktoré nám však neumož-
nili plnú účasť na živote spoločnosti. 
Po väčšinou zlých skúsenostiach, ktoré sme mali a máme s ústavnou 
starostlivosťou, opatrovateľskou službou, sociálnym zabezpečením, 
atď., sme vedeli, že v systéme sociálnej starostlivosti sa musí niečo 
zmeniť aj u nás. 
Nie je to ľahká práca, pretože naši „chránenci“ zo sociálnych služieb 
obhajovali a  neustále obhajujú svoje zastarané služby a  metódy 
práce a dodnes nepochopili, že si chceme len uplatňovať svoje ľud-
ské práva v bežnom živote tak, ako ostatní ľudia. 
Skutočnosťou však zostáva, že to, čo teraz presadzujeme a čo sme 
vytvorili, nebol dar od štátu, vlády, sociálnej správy ani inej štátnej 
inštitúcie. Boli sme to my sami, kto k týmto zmenám prispel veľkou 
mierou. Presvedčili sme sa, že máme schopnosť - a tak trochu aj po-
vinnosť - sami začať meniť svoj život.
Spoločnosť zmeníme len vtedy, ak nás bude viac a ak budeme viac 
a otvorene hovoriť o svojich právach a potrebách, aby sa náš život 
stal krajším, lepším a bohatším. Je potrebné, aby nás bolo viac, lebo 
iba tak ochránime to, čo sa nám podarilo doteraz vybudovať. 
Musíme trvať na tom, aby sa vytvorila spoločnosť pre všetkých. 
A to sa dá len spoločnými silami!!!

PREČ SO ŠPECIALISTAMI 
Čím je naše postihnutie rozsiahlejšie, tým viac sme považovaní 
za  „chorých“, a  tým viac si spoločnosť myslí, že nás musia ovládať 
a  rozhodovať o  nás odborníci. Spoločnosť vyvinula množstvo po-
volaní, ktorých úlohou je prispôsobiť nás a  vychovať nás na  svoj 
obraz. Sú to lekári, sociálni pracovníci, psychológovia, opatrovatelia 
a mnoho ďalších, ktorí si myslia, že vedia najlepšie, čo potrebujeme. 
Ich metódy určujú naše možnosti na trhu bývania, vzdelania, práce, 
na kompenzačné pomôcky, regulujú často aj také veci, kedy môže-
me ísť von. Mnohým z nás bol dlhoročnou érou socializmu vymytý 
mozog a vyrástli sme vo viere, že najlepšie je nechať iného človeka 
rozhodovať za nás. Mnohí stále nechápu, že čím väčšiu dôveru vkla-
dajú do expertov, tým menej budú veriť v svoje možnosti zmeniť si 
svoj život k lepšiemu. 
Mnohí vložia svoj život a rozhodovanie o sebe do rúk charity, kde 
musia byť vďační za každú maličkosť. Je najvyšší čas, aby sme získali 
realistický pohľad na to, čo pre nás môžu urobiť iní ľudia a čo musí-
me urobiť my sami. 

Ak sa sami považujeme za „chorých“ a večných „pacientov“, ak celý 
čas vyhľadávame lekárov, ktorí by nás „uzdravili“, problém je v tom, 
že už aj my sa považujeme za „chorých“ a že sami nechápeme, že 
nie sme chorí, ale postihnutí. Chorobou v  pravom zmysle slova je 
angína, zápal pľúc či pokazený žalúdok atď., skrátka choroba, ktorá 
sa dá vyliečiť. Čím skôr pochopíme, že sme takí, akí sme, z iných dô-
vodov (nie z prechladnutia či z vlastnou vinou spôsobených zranení 
a pod.), tým skôr a o to viac energie môžeme použiť na zlepšenie 
svojho života my sami. Ak však budeme len pasívne čakať, že našu 
situáciu vyrieši niekto iný, prenechávame moc nad sebou a svojim 
životom v rukách toho „iného“, či už rodiča alebo celkom cudzieho 
človeka, ktorý o našich potrebách nemá ani páru. Potom sa s tým 
našim životom veľa nestane, nič sa na ňom nezmení. Budeme puto-
vať z rúk do rúk, z nemocnice do nemocnice, či - v tom najhoršom 
prípade - z ústavu do ústavu, alebo budeme stále zatvorení doma 
medzi štyrmi stenami, kde nás má „pod kontrolou“ celá rodina. Ne-
pomôže nám to ani získať prácu, ani akúkoľvek pozitívnu zmenu ži-
vota podľa našich predstáv.

Centrum samostatného života vzniklo v roku 1996 pri Organizácii muskulárnych dystrofikov v SR. Zakladateľmi Centra 
samostatného života sú Ľudmila Gričová a Jaroslav Grič. Od roku 2002 sa Centrum samostatného života stalo neziskovou organizáciou. 
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POMÔCKY PRE ŤAŽKO ZDRAVOTNE POSTIHNUTÝCH ¨

SIMULÁTOR
CHÔDZE  PIO

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

Výborná pomôcka na  nácvik chôdze a  vy-
hľadávanie a posilnenie zostatkových refle-
xov chôdze. Umožňuje pohybom rúr koor-
dinované pohyby nôh, prirodzene, ľahko, 
ako pri chôdzi. Vo vzpriamenom postoji 
a  pri pohybe dolných končatín, a  tým aj 
bedier sa brušné orgány navracajú do  pri-
rodzenej polohy a funkcie a tým sa umožní 
návrat do  prirodzenej polohy a  funkcie aj 
pľúcam a srdcu, čo je veľmi dobré pre zdra-
votný stav.
Skvelý pomocník na pohyb vo vzpriamenej 
polohe, určený hlavne pre ľudí s postihom 
dolných končatín. Pokiaľ sa cvičiaci neudr-
žia ani v páse, je možné si pomôcť aj strop-
ným zdvíhacím zariadením k  stabilnému 
postoju.  Potom už stačí len hýbať rukami 
a „kráčať“ a užívať si skvelý pocit slobody.

SPIG s.r.o. ponúka POMÔCKY PRE ŤAŽKO ZDRAVOTNE POSTIHNUTÝCH
Študentská 12, 960 01 Zvolen

tel.: +421 45 5330 300, +421 45 5400 388

Bezplatná linka 0800 105 707
e-mail: spig@spig.sk • www.vytahyaplosiny.sk

„STAVBA BEZ BARIÉR“  Okná a balkóny
Aký balkón potrebuje vozíčkar? A aké okno? Naše obrázky napovedia
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¨ SPOLOČNOSŤ NA POMOC OSOBÁM S AUTIZMOM 

Pojem dnes veľmi často skloňovaný, hlavne 
v  médiách, ale spoločnosťou veľmi ťažko 
a povrchne prijímaný. Stáva sa desivou hroz-
bou, ktorú si zatiaľ uvedomujú len tí, ktorým 
vstúpil do života.
Odborne sa vyjadrovať nebudem, som len 
rodič, ktorý jeho realitu každý deň prežíva 
na vlastnej koži. Okrem nadradeného autiz-
mu, sa náš syn narodil v 26. týždni tehoten-
stva, prekonal detskú mozgovú obrnu a  je 
vybavený aj inými diagnózami, ktoré sme si 
časom prestali všímať. Naoko vyzerá ako iné 
zdravé deti, ale nie je to tak, keď to na neho 
príde, je zrazu iný.
Niektoré veci sú prebrané s internetu z Brati-
slavskej hlavnej stránky SPOSA a iných zdro-
jov.

Toto je oficiálny štúdia o autizme v USA
Americké centrum pre kontrolu chorôb 
(CDC) odhaduje, že autizmus len za 5 rokov 
vzrástol o  78 %. Avšak nedávne štatistiky 
dokazujú, že skutočná prevalencia autizmu 
v  USA i  vo svete môže byť značne vyššia. 
V roku 2011 juhokórejská štúdia financovaná 
Fondom „Autizmus hovorí“ našla prevalen-
ciu ochorenia u 1 z 38 detí a u 1 z 27 chlap-
cov, pričom využila lepší skríningový prístup 
v komunite. „Autizmus hovorí“ v spolupráci 
s  CDC teraz financuje štúdiu na  zlepšenie 
metód používaných k  odhadu prevalencie 
v USA a k pochopeniu, prečo autistické prí-
pady chýbajú.
Autizmus nie je liečiteľný - predstavuje ce-
loživotný stav.

Autizmus je závažná porucha psychické-
ho vývinu dieťaťa, ktorá sa prejavuje na-
sledovnou triádou poškodení: 

1/ Sociálne interakcie 
Dieťa s autizmom: 
•	 sa	 často	 vyhýba	 kontaktu	 s  inými	 ľuďmi,	

alebo sú mu tieto kontakty ľahostajné, 
najmä kontakty iných detí (hoci niektorí 
autisti obľubujú niektoré formy aktívneho 
fyzického kontaktu),

•	 pasívne	akceptuje	sociálny	kontakt,	nieke-
dy dokonca prejavuje veľkú radosť z neho, 
ale len veľmi zriedka nadväzuje spontánne 
kontakty,

•	 len	 príležitostne	 „pristupuje“	 k  iným	 ľu-
ďom, ak aj, vždy veľmi zvláštnym, neprime-
raným, repetitívnym spôsobom, pričom 
nevenuje žiadnu (alebo len veľmi malú) 
pozornosť reakciám týchto ľudí.

2/ Sociálna komunikácia 
Dieťa s autizmom: 
•	 nedoceňuje	sociálne	využitie	a radosť	z ko-

munikácie. (Platí to aj u tých autistov, ktorí 
rozprávajú veľa, ale skôr „na“ iných ľudí ako 
„s“ nimi.)

•	 nechápe,	 že	 reč	 je	 prostriedkom	 získava-
nia informácií o ostatných ľuďoch. (Autisti 
môžu byť schopní vyjadrovať vlastné po-
treby, ale je pre nich ťažké hovoriť o vlast-
ných pocitoch alebo myšlienkach a  ne-
vyznajú sa ani v  emóciách a  myšlienkach 
iných ľudí.)

•	 nerozumie	 skutočnému	 významu	 gest,	
výrazov tváre, alebo tónu hlasu. (Vyso-
ko funkční autisti používajú gestá, sú ale 
zvláštne a neprimerané.)

•	 používa	 a  rozumie	 reči	 veľmi	 doslovne,	
s  idiosynkratickým, niekedy „bombastic-
kým“ výberom slov a viet a obmedzeným 
rozsahom slovnej výpovede. (Hoci niekto-

ré deti sú fascinované slovami, nepoužíva-
jú ich k sociálnym interakciám.)

3/ Imaginácia 
Dieťa s autizmom: 
•	 nie	 je	schopné	hrať	sa	s predmetmi	alebo	

hračkami imaginatívne (ani s inými deťmi či 
dospelými),

•	 má	 sklony	 zameriavať	 sa	 na  nepodstatné	
alebo triviálne veci, napr. na náušnice, nie 
na človeka, ktorý ich nosí, alebo na koleso 
namiesto celého vláčika (hračky) atď.,

•	 má	obmedzený	rámec	imaginatívnych	ak-
tivít, väčšinou okopírovaných a zaoberá sa 
nimi rigidne a repetitívne,

•	 postráda	zmysel	aktivít,	ktorých	podstatou	
je zapodievanie sa so slovami (napr. spo-
ločenských rozhovorov, literatúry, najmä 
beletrie, či slovných hračiek).

Laické  rozdelenie  AUTIZMU 
VYSOKOFUNKČNÍ AUTISTI a ASPER-
GERI - sú šikovní, majú vysoké IQ, sú 
geniálni v rôznych smeroch a je možné 
správnym vedením, aby boli po ústre-
tovosti školy zaintegrovaní medzi po-
puláciu zdravých detí.

STREDNEFUNKČNÍ AUTISTI – majú 
mierny stupeň mentálnej zaostalos-
ti, niektorí majú problém s rečou a sú 
väčšinou umiestnení v  špeciálnych 
školách alebo školách zameraných 
na autizmus.

NÍZKOFUNKČNÍ AUTISTI – sú men-
tálne zaostalí, väčšinou verbálne ne-
komunikujú  a majú pridružené ďalšie 
diagnózy (Downov syndróm, DMO, 
zrakové a  iné problémy), ktoré im 
hlavne v  edukácii spomaľujú plynulé 
napredovanie.

Zdroj: internet

Čo je AUTIZMUS

TRIÁDA POŠKODENIA

Ako Vám môže pomôcť SPOSA BB? 
Sme tu pre Vás rodičia autistických detičiek. 
Všetci sa pýtate na čo máte nárok, čo máte 
žiadať? Ale musíte si uvedomiť jednu vec a to 
je, že každé dieťa s autizmom je individuali-
ta. Všetko sa odvíja od stupňa postihu Vašich 
detičiek, a  preto kým sa nás budete pýtať 
na čo máte nárok, začnite asi týmto. Vek, roz-

práva alebo nie, ako je schopné samostatne 
existovať, má nejakú pohybovú anomáliu, 
aké zdravotné problémy má? Lebo všetko so 
všetkým súvisí. SPOSA BB je tu pre Vás, sme 
tak ako vy rodičia takýchto detičiek a preto 
Vám rozumieme, sme komunita, ktorá sa 
vzájomne posilňuje. Neostávajte s  týmto 

problémom sami, lebo Vás to jedného dňa 
dostane. A Vaše detičky sú od Vás bytostne  
závislé, myslite na to, kým u Vás vyhrá pod-
vedomá myšlienka, že to zvládnete sami. Ne-
zvládnete, to Vám hovorím z vlastnej skúse-
nosti. Spojením síl, zmeníme nemenné. Vždy 
sa postavíme na Vašu stranu. 
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SKUTOČNÝ PRÍBEH ¨

Moji rodičia mi vybrali toto meno, možno 
som im ho sám vnukol, keď sa jeden novem-
brový večer dohadovali, ako sa budem volať. 
Bolo to krátko po  výsledkoch amniocenté-
zy, keď sa dozvedeli, že sa narodím zdravý 
a budem chlapec. No vtedy netušili, že ten-
to zákrok už spustil nezvratný osud. Dobre, 
že už vybrali meno, lebo môj čas sa napĺňal 
a presne 5.12.2003 maminkine telo prestalo 
počúvať a  v  predvečer Mikuláša sme skon-
čili v nemocnici. Prechádzajúc chodbou mi-
nul záchranár tabuľku s  nápisom kaplnka, 
od tohto momentu už všetko zostávalo v ru-
kách najvyššieho. Na  chodbe znel hlas uja 
záchranára, ktorým sa snažil upokojiť moju 
mamu, že to bude dobré, ale ja som vedel 
niečo iné. Službukonajúci lekár prišiel so 
sestrou a urobil maminke sono, ukázal jej, že 
moje srdiečko bije, ale vyhliadky sú neisté. 
Sanitár nás odviezol na oddelenie, kde nám 
začali sestričky obom pomáhať, doviezli nás 
do izby č.75, rok narodenia mojej mamy.
Zrazu zazneli dva príjemné hlasy, akési tety, 
jedna sa volala Janka a druhú prezívali Pipi. 
Od  tej chvíle držali mamu nad vodou. Ses-
trička podala mame infúziu, pôsobila milo 
a  skutočne aj bola. Všetky, ktoré som tam 
z  maminho bruška vnímal boli také. Prog-
nózy zneli raz tak, raz onak, ale cítil som, že 
moja mama sa bojí a ja som to prežíval s ňou, 
strach a bolesť a jediný, kto to mal skutočne 
v rukách bol Boh.

O týždeň 12.12.2003, presne o 10,50 hodine 
ma vybrali ruky doktora po  cisárskom reze 
do  sveta, nedokázal som to vnímať, lebo 
moje problémy s  dýchaním a  oživovanie, 
ktoré som musel podstúpiť ma veľmi vyčer-
pali. Prešiel som peklom, zaintubovali ma 
a  do  mojich malých ručičiek napichali ihly. 
Zobrali ma od mojej mamy, ktorá spala. Zra-
zu okolo mňa zneli nové cudzie hlasy. Zavreli 
ma do skleného domčeka s okrúhlymi dve-
rami, cez ktoré ma neustále trápili a otravo-
vali. Vždy, keď sa otvorili nečakalo na  mňa 
nič dobré, okrem kŕmenia. Večer som matne 
začul známy hlas, mojimi nedovyvíjanými  
očkami sa ktosi v  zelenom priblížil, lekárka 
povedala, že otec. Môj otecko. Známy hlas 
mi pošepkal, chrústik môj bojuj. Ale čo to? 
On ide preč!!! 
Tak sa u mňa rozvinula trauma z dverí, vždy 

aj keď prišli moji rodičia, vždy odišli a nechali  
ma zavretého a samého napospas nepríjem-
ným veciam. Dnes viem, že nemali na výber, 
veď všetci sa snažili pomáhať mi a  všetko 
slúžilo na moju záchranu, ale stopy vo mne 
ostali hlboké.
Konečne jedného dňa niekto povedal, že 
si ma rodičia zoberú domov. Nevedel som, 
čo to slovo znamená. 27.2.2004 ma zaodeli 
do vecí, ktoré voňali inak ako tie, do ktorých 
ma už posledné dva týždne obliekali. Zabali-
li ma do deky a vaku, zrazu prišiel otec s ma-
mou, zobral ma na ruky a odniesol do čohosi 
čudne vrčiaceho. Chvíľu to trvalo, kým zvuk 
utíchol. Cítil som iný vzduch, ako ten pred 
tým, zrazu známy hlas jeden, potom druhý. 
Babka a dedko, domov, moji rodičia. 
Po  desiatich dňoch sme s  mamou skon-
čili znovu v  nemocnici. Museli mi opraviť 
bruško, lebo som mal obojstrannú herniu.  
Od momentu, ako sme opustili nemocnicu, 
mama ešte netušila, že sa do nej vrátime ešte 
niekoľkokrát. Na  kontroly, ktoré boli každý 
mesiac, neskôr každý polrok, niektoré rok, 
ale dodnes tam chodíme.
Keď som mal polroka, potrápil ma krvný ná-
dor haemagióm na pravom stehienku, ktorý 
mi zhnisal a zdĺhavo a bolestivo sa hojil. Ne-
mohol som ani cvičiť, taká to bola bolesť.
V  dvoch rokoch som sa nevedel prevaliť 
na  brucho, neštvornožkoval ani nesedel 
som, lekárka sa mamičky opýtala, či sme 
rozmýšľali o bezbariérovom bývaní, na čo jej 
odpovedala, že s  takou alternatívou nepo-
číta a ja som bol rád, že mi verí. Dostal som 
diagnózu DMO hypotonická forma, ďalšiu  
okrem tých, ktoré mi dali v  nemocnici (ha-
emangiómy dva veľké a  jeden malý krvný 
nezhubný nádor dg. onkologická, kardiolo-
gickú, očnú strabiznus, pneumologickú, me-
tabolickú - rachitis). 
Mama so mnou cvičila Vojtovku, ktorú som 
nenávidel. Po  druhom roku sa mi podari-
lo pri dverách prvýkrát prevaliť na  brucho 
a  štvrť roka na  to, som sa prvýkrát posa-
dil. V  septembri 2006 nás zobrali s  mamou 
do  kúpeľov, kde mi spolu s  maminkou po-
mohli. O pár mesiacov sa mi podarilo chodiť 
po štyroch. 
V kúpeľoch som spolu s maminkou bol celko-
vo 5-krát, po nich som sa konečne pohybovo 
pohol vpred, no posledný pobyt bol hlavne 
pre mamičku ťažký. Už keď sme v  nich boli 
druhýkrát, prejavy môjho tichého spoloční-
ka AUTIZMU, začínali byť neprehliadnuteľné.
Stále častejšie mi začali vadiť rôzne veci. 
Zvuky, tiene, vône, množstvá ľudí, ktoré vo 
mne vyvolávali chaos. Všetci rozprávali a  ja 
som to nedokázal, niektoré veci som nechá-
pal, ale nemohol som ich vypovedať, moje 
nepočúvne ruky po  DMO mi bránili naučiť 
sa čo len posunkom, aby som mal nejaký 
komunikačný kanál. Dvere, ktoré ma privá-
dzajú do  šialenstva som nemohol mať pri 

takom množstve premiestňujúcich sa ľudí 
pod kontrolou. Mama i  otec, vlastne všetci 
zo mňa boli vyčerpaní a  ja z  nich. Pribudla 
mi nová diagnóza menom AUTIZMUS. Nik 
mi nerozumel, všetko sa museli moji rodičia 
naučiť postupne vnímať, ako ja. Počuť nepo-
čuteľné, vidieť neviditeľné, snažiť sa vycítiť, 
čo som cítil a cítim ja. Stal sa zo mňa učiteľ. 
Hoci nerozprávam, mením ich vnímanie 
všetkého, čo okolo nich je. Som iný, hoci vo 
Forestovi Gumpovi tvrdili, že všetci sú rov-
nakí, ja nie, som jedinečný. Vychoval som 
z  mamy a  otca dvoch úžasných ľudí, tým, 
že ma museli naučiť sedieť, chodiť, nejako 
komunikovať. Dnes sa zdokonaľujem v  ob-
liekaní a vyzliekaní. Učil som ich komuniko-
vať a stále ich to učím. Trpezlivosti, u mamy 
je to ťažšie, lebo je hyperaktívna ako ja, ale 
snaží sa. Naučila sa za  mňa bojovať, ale aj 
za iných. Vďaka mne už dokáže porozumieť 
deťom, ktoré majú iné problémy, ale čo 
je dôležitejšie chápe aj ich rodičov. Spolu 
s mojimi rodičmi robíme každý deň drobné 
pokroky. Mama musela pochopiť, prečo sa 
to stalo práve nám, proste prišiel čas zmeniť 
veci, ktoré iní považujú za nemenné. Mne to 
bolo dané vo veľmi ťažkej forme. Keď moji 
rodičia zvládnu pochopiť nepochopiteľné 
a donesú zmysel aj do  iných osudov, tak sa 
iní podobne obdarení ľudia naučia chápať, 
že autizmus nie je trest, ale cesta k  zmene 
myslenia. Musia hľadať podstatu v detailoch, 
ktoré sú v živote ľudí s autizmom podstatné. 
Pre vás poviete si maličkosť, ale z maličkostí 
sa skladá mozaika, ale mozaika nie je malič-
kosť. Dieťa a rodič je nádherná mozaika, zlo-
žená z drobných sklíčok a všetky sú rovnako 
dôležité, aby jedného dňa z nich vzišiel nád-
herný duchom plný obraz. Je to neskutočná 
mravčia práca, ktorú vedia pochopiť len moji 
rodičia a rodičia iných detí s autizmom.

Mária Helexová

Martin, dieťa s autizmom a jeho cesta do nášho sveta
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Volám sa Paťko a mám 7 rokov, som trošku 
iný chlapček, ale aj napriek tomu veľmi ľúbe-
ný a silný. Za svoj krátky život som si už toho 
veľa zažil. Ale páni doktori mi stále vravia, že 
to zvládnem a  podržím aj svojich rodičov, 
ktorí sú niekedy na tom horšie ako ja. Viem, 
že ma potrebujú a ja ich. Teraz som po troch 
viachodinových operáciách a strašne vyčer-
paný, ale bojujem zo všetkých svojich síl. 
Som silný, lebo je pri mne moja mamička 
Katka, ktorá celé hodiny bdie pri mojej po-
steli a stará sa o mňa deň a noc. 
Narodil som sa ako druhé dieťa. Mám  ses-
tričku Natálku, ktorá je moja Veľká sestra. 
Keď som sa narodil o mesiac skôr, všetko vy-
zeralo, že bude dobré. Len do mojich troch 
mesiacov. Potom ma začalo bolieť bruško. 
Bolo to veľmi ťažké. Začal som zvracať a ma-
mina ma musela začať chovať svojím mlieč-
kom po lyžičkách. Pani doktorka ma prezre-

la a  povedala mojej mame, že mám reflux. 
Dlho sme sa s ním trápili, ale v 2 rokoch ma 
museli operovať. Rok bolo znovu dobre, ale 
po ňom ma opäť začalo bolieť bruško. Zrazu 
som sa nemohol vykakať. Začal sa kolotoč, 
ktorý ma stál veľa síl. Tento boj sme po troch 
rokoch prehrali. 
Museli ma znovu operovať. Tentoraz mi páni 
doktori vyoperovali 110cm hrubého čreva. 
Ale viete čo???? Zvládli sme to!!!... I keď dlho 
sme sa neradovali, aj tak to stálo za  to. Te-
raz si ma tá zlá choroba opäť našla. V  máji 
mi  odstránili zvyšných  40 cm hrubého čre-
va a ostalo mi len tenké črievko. Stále sa mi 
to kazilo a museli ma ešte dvakrát operovať. 
Teraz som totálne unavený a stále bojujem. 
Ale vďaka tomu, že je pri mne moja mamič-
ka, to zvládam. Ja dávam silu jej a ona mne. 
A aj moja sestrička Natka, ktorá na mňa den-
nodenne myslí. Som rytier a budem bojovať, 
aby som dokázal, že všetko sa dá prekonať 
a aj Vám ukážem, ako máte bojovať.
Napriek mojej sile sú mocnosti, ktoré z  na-
šej pozície prekonať nedokážeme. Volajú sa 
úrady. Napriek tomu, že moja mamička sa 
o  mňa stará neustále, podľa zákona na  bu-
dúci mesiac možno nedostane peniaze 
za túto činnosť, lebo iné deti sú v nemocnici 
samé, ale ja bez mojej nemôžem byť, som už 
ako som na začiatku písal „INÝ“ a preto tu so 
mnou musí stále byť. Mávam svoje nálady 
a neviem komunikovať s okolím, ona mi ro-
zumie a miluje ma takého aký som.
Preto Vás prosím, pomôžte aj mojej mamič-
ke!  Vopred ďakujeme za pomoc.

Paťko a maminka Katka
Číslo účtu  2911632761/1100

Poviete si - žiadny problém sedieť neja-
ký ten čas u  lekára. Dnes vo svete tabletov 
a smartfónov  deti majú aspoň túto možnosť 
skrátenia časového intervalu pred vstupom 
do  ambulancie na  príslušné vyšetrenie. Nie 
každý jedinec s  autizmom však toto doká-
že. Sú detičky, ktoré predrážďujú dvere, ako 
môjho syna, iné uprednostňujú fyzické ob-
ťažovanie všetkých okolo sediacich alebo 
stojacich. Opakujú stále tie isté vety a pýta-
jú sa dookola to isté. Iné po  chvíľke začnú 
kričať a  ničiť zariadenie čakárne. Znie to 
možno strašidelne. Ale dieťa s autizmom je 
neskutočne tvrdý oriešok pre zdravotnícky 
personál aj pre rodiča. Ak dlho čaká, často 
sa vám stane, že vyšetrenie sa minie účinku 
a v konečnom dôsledku rodič už z vynervo-
vania veľakrát nedokáže lekára informovať 

plnohodnotne o  stave jeho ratolesti. Nič 
neobvyklé, keď v podstate nedostane, po čo 
prišiel. Nenechávajte nás prosím čakať v ča-
kárňach a pomôžte nám.
Nedaj bože, že by dieťa malo samé zostať 
v  nemocnici, pri neustálej naviazanosti 
na svojho rodiča, by to mohlo skončiť fatál-
ne. Ako matka dieťaťa s autizmom mám už 
niečo odžité. Autizmus priniesol niečo nové. 
Deti s autizmom nedokážu byť  v nemocnici 
samé. Poznám chlapca, ktorý v  nemocnici 
bol 3 dni bez matky a vôbec sa tam nenaje-
dol, lebo on sa naje iba doma. Sú deti, ktoré 
v  nemocničnom zariadení prešli zo strany 
detí bez autizmu totálnym terorom, pre ich 
odlišnosť. Niektoré deti už v  tej nemocnici 
nedokážu byť skutočne samé, nedokážu le-
žať v posteli, keď im tečie výživa do žíl, vytr-

hali by si to, nejedli by lieky, ktoré im prinesú 
sestry, nevedia si vyfúkať nos, hoci navonok 
vyzerajú ako ostatné zdravé, nedokážu sa 
samé o seba postarať. Ich mamy trávia celé 
dni pri ich lôžkach a bdejú aj v noci, kým im 
dotečú infúzie. Je neobvyklé byť s dieťaťom, 
ktoré naoko vyzerá ako ostatné v  nemoc-
nici ako doprovod – opatrovateľ, bohužiaľ 
na túto novú skupinu ľudí sa pozabudlo. Ro-
dičia musia byť pri nich v nekonfortnom pro-
stredí, bez oddychu, bez pohodlia a  vďaka 
zákonom v tomto štáte aj bez peňazí za opat-
rovanie. Rodič sa stará o dieťa na dvesto per-
cent a napriek tomu, ak v tej nemocnici musí 
zostať o mesiac dlhšie, nedostane nič. Je to 
desivé, ale je to tak. Sme nová skupina ľudí 
s novými problémami, preto potrebujeme aj 
nové druhy riešenia problémov. 

¨ SKUTOČNÝ PRÍBEH

Paťko - rytier bez bázne a hany

Autisti a vyšetrenia u lekárov, pobyty v nemocnici
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Bazálna stimulácia je komunikačný, interakč-
ný a vývoj podporujúci stimulačný koncept, 
ktorý sa orientuje na všetky oblasti ľudských 
potrieb. Bazálne stimulujúca ošetrovateľská 
starostlivosť sa prispôsobuje veku a  stavu 
klienta. 

Bazálna stimulácia sa uplatňuje hlavne v sta-
rostlivosti o:
•	 deti	a dospelých	v oblasti	zmyslového	vní-

mania,
•	 deti	a dospelých	s ťažkými	zmenami	v ob-

lasti hybnosti a komunikácie,
•	 ľudí	v kóme,
•	 dlhodobo	pripútaných	na lôžku,
•	 nekľudných	a dezorientovaných	ľudí,
•	 ľudí	v intenzívnej	starostlivosti,
•	 geriatrických	pacientov,
•	 seniorov	s demenciou,
•	 umierajúcich,
•	 pacientov	po mozgovej	mŕtvici,
•	 žiakov	a deti	so	špeciálnymi	vzdelávacími	

potrebami.

Desatoro bazálnej stimulácie
1. Privítajte a  rozlúčte sa s  klientom vždy 

rovnakými slovami.
2. Pri oslovení sa ho dotknite vždy na  rov-

nakom mieste – iniciálny dotyk.
3. Hovorte zreteľne, jasne, nie príliš rýchlo.
4. Nezvyšujte hlas, hovorte prirodzeným 

tónom.
5. Dbajte, aby tón vášho hlasu, vaša mimika 

a gestikulácia zodpovedali významu va-
šich slov.

6. Pri rozhovore s  klientom používajte takú 
formu komunikácie, na ktorú je zvyknutý.

7. Nepoužívajte v reči zdrobneniny.
8. Nehovorte s viacerými osobami naraz.
9. Pokúste sa redukovať rušivé zvuky okoli-

tého prostredia.
10. Umožnite klientovi reagovať na vaše slová.

Bazálnu stimuláciu nás naučila Klaudia. 
Ďakujeme veľmi pekne!

Začíname tak, že sa Katke prihovoríme a do-
tkneme sa jej rúčky vždy na jednom mieste. 
Kontakt rukou poznáme ako formu pozdravu 
a človek ju má tak uloženú hlboko v pamäti. 
Prihovárame sa potichu vždy rovnakým hla-
som, aby sme Katku zbytočne nevystrašili. 
Pri bazálke je potrebné hovoriť len s  dieťa-
ťom, ktorému sa venujeme. Ostatní členovia 
rodiny by mali byť v úzadí a potichu. Vhodné 
je pustiť si príjemnú relaxačnú hudbu, ktorá 
dobre pôsobí na psychiku človeka. 
Pokračujeme tým, že pomaličky odokrývame 
prikrývku a zakaždým ako zrolujeme, tak za-
tlačíme k dieťaťu. Vždy treba hovoriť o postu-
pe, aby Katka počula, čo sa pri nej deje. Moja 
Katka býva úplne spokojná, keď zbadá, že sa 
ideme spolu masírovať. Keď je odokrytá, za-

čneme stimulovať dýchanie. Jemnučko pritla-
číme ruku na hrudník a prihovárame sa Katke 
podľa toho, ako rýchlo dýcha... Nádych a vý-
dych, nádych, výdych. Opakujeme, kým ne-
začne plynulejšie dýchať a zistíme, že sa Katka 
postupne ukľudňuje a krásne zhlboka dýcha. 
Zoberiem Katkinu rúčku do mojej ruky a pri-
ložím na hrudník. Celý čas hovoríme, čo ro-
bíme.
Katke sme dali na rúčku froté ponožku. Vza-
la som do  ruky jej froté rúčku a  masírovala 
tváričku. Najskôr čelo, očká, noštek, ústočká 
a  bradu. Dieťa sa len čudovalo, ako sa vie 
„sama“ masírovať. 
Ponožku si dala na ruku teta, aby sa Katuška 
cítila príjemne pri masáži. Keď chceme robiť 
masáž, musíme stáť pri tej strane, ktorá je 
postihnutá. Prikladáme ruku na  pravú stra-
nu hrudníka a  pritlačíme, ideme ku stredu 
a zasa pritlačíme a tak aj na druhú stranu. Tak 
isto prejdeme na brucho, pozatláčame a tak-
tiež na panvičku. Otočíme viac na bok a tak 
isto masírujeme chrbátik. Veľmi dôležité je 
hovoriť všetko čo robíme.
Masírujeme rúčky. Začíname prstami, najskôr 
palcom. Každý jeden postupne od  kĺbikov. 
A  zasa sa prihovárame pri každom pohybe 
a dotyku. Od prstov ideme k lakťu a postupu-
jeme hore na  rameno a  prejdeme na  druhé 
rameno, lakeť a k prstom. Robíme presne to, 
čo na pravej rúčke. Opakujeme niekoľkokrát.
Prejdeme k  nôžkam. Najskôr palec, prsty, 

chodidlo, pätu a  prejdeme na  koleno pan-
vičku a  na  druhej strane to isté. Každú časť 
tela zatlačíme a vždy pri tom rozprávame čo 
robíme.  Našej Katke sa to veľmi páči.
Klaudia priniesla masážnu lampičku a prilo-
žila Katke na rúčku. Zo začiatku sa jej nepáči-
lo vibrovanie, no potom sa ukľudnila a bola 
spokojná, keď sme prešli postupne na lakeť, 
rameno a  na  druhú ruku. Tak isto aj nôžky 
sme masírovali a vyhrievali. 
No a na spríjemnenie ležania obložíme Kat-
ku rôznymi dekami a vankúšikmi. Hovorí sa 
tomu hniezdo. Táto poloha umožňuje Katke 
si oddýchnuť a  navodzuje príjemné poci-
ty v  zmysle „Cítim sa dobre.“ Zároveň táto 
poloha dáva dieťaťu pocit bezpečia a istoty 
a zlepšenie vnímania hraníc svojho tela.
Z vlastnej skúsenosti môžem povedať, že naj-
lepšia bazálna stimulácia pre moju Katku je: 
Sedieť opretá pri mame, byť potichu, keď sa 
prihovárame pri hladkaní, prezliekaní alebo 
len počúvaní rozprávok a pesničiek... no a to 
robíme od narodenia. Takže dá sa povedať, 
že ju máme doma už 13 rokov, len sme ne-
vedeli, že sa to tak volá a možno to nebolo 
presne podľa „predpisov“, ale taká naša do-
máca stimulácia.

Nakoniec nepotrebujeme deky, ani prikrýv-
ky, ale stačí naša Bárka. 
Tak to premenujeme na  Bazálna canistera-
pia. Čo vy na to?

TERAPIE ¨

BAZÁLNA STIMULÁCIA
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Bazálna stimulácia  je koncepcia pod-
pory ľudí v  krízových životných situáciách, 
u  ktorých sú výmenné a  regulačné kom-
petencie značne znížené alebo trvalo ob-
medzené. Je to forma celostnej, na  telo sa 
vzťahujúcej komunikácie u ľudí s výraznými 
obmedzeniami. Ide o pedagogicko-psycho-
logickú aktivitu, ktorá má jednotlivcovi po-
núknuť príležitosti na rozvoj osobnosti. 
Bazálna - znamená ponuka elementárnych 
podnetov vo svojej najjednoduchšej podobe. 
Stimulácia znamená ponúkanie podne-
tov všade tam, kde si jednotlivec vzhľadom 
na  ťažké postihnutie nedokáže zabezpečiť 
dostatočný prísun podnetov. 
Základnou požiadavkou bazálnej stimulá-
cie je celistvosť. To znamená, že jednotlivé 
oblasti na  seba vzájomne pôsobia a  spolu 
tvoria jednotný celok. Všetky oblasti sú rov-
nocenné a  nie je možné nadraďovať ktorú-
koľvek z nich. Bol by to zásah do hodnoto-
vého systému. Ide o  nasledujúce oblasti: 
vnímanie, myslenie, pocity, pohyb, komu-
nikácia, telesné skúsenosti a  sociálne skú-
senosti. V  rámci bazálnej stimulácie možno 
vyčleniť ponuky podnetov v dvoch rovinách.  
Prvú rovinu tvoria základné podnety (soma-
tické, vestibulárne a vibračné). Druhá rovina 
je rozširujúca stimulácia, ktorá v sebe zahŕňa 
podnety: taktilno-haptické, chuťové, čucho-
vé, sluchové a zrakové.

Somatické podnety pôsobia na kožu a svaly 
dieťaťa. Stimulácia sa deje prostredníctvom, 
dotyku, tlaku, pohybu a  vnímaním teploty. 
Základným prostriedkom je dotyk, ktorým 
sa snažíme sprostredkovať pozitívnu telesnú 
skúsenosť. Na  zintenzívnenie možno využiť 
rôzne materiály. Somatické podnety ďalej 
napomáhajú k uvedomovaniu vlastného tela 
a vytváraniu telesnej schémy, ktorá je u detí 
s ťažkým postihnutím nediferencovaná.

Vibračné podnety umožňujú dieťaťu pocí-

tiť vlastný nosný aparát (kosti, kĺby), keďže 
deti s  ťažkým postihnutím nedokážu získať 
skúsenosti, ktoré sa bežne získavajú pri le-
zení alebo chôdzi. Pomáha dieťaťu vnímať 
chvenie alebo zvuky a  vnímať smer, odkiaľ 
prichádzajú. Nosný aparát možno stimulo-
vať pomocou vibračných prístrojov, ktoré sa 
prikladajú na  jednotlivé časti tela. Dieťa tak 
získa aspoň základné povedomie o  vlast-
nom tele a telesnej schéme. Stimulácia začí-
na na pätách a končí pri hrudníku. Inou mož-
nosťou stimulácie je vnímanie prirodzených 
vibrácií a  to tak, že sa ruka dieťaťa priloží 
na hrudník hovoriacej osoby.

Vestibulárne podnety pomáhajú dieťaťu 
vnímať a uvedomovať si zmenu polohy tela 
v priestore. Podnety sa poskytujú vo forme 
pomalého rytmického hojdania, kolísania 
alebo otáčania rôznymi smermi. Využiť mož-
no hojdačky, veľké lopty alebo valce. Vesti-
bulárna stimulácia zlepšuje svalový tonus 
a stabilitu tela. Vyvoláva v deťoch príjemné 
pocity a úsmev.

Taktilno-haptické podnety majú aktivovať 
najmä oblasť rúk a  viesť k  aktívnemu dotý-
kaniu sa a  uchopovaniu  predmetov. Svoje 
miesto tu má aj facilitácia, keď dieťaťu pomá-
hame poznávať daný predmet, jeho veľkosť, 
tvar, povrch alebo váhu. Dieťa sa učí funkčne 
využívať ruky na aktívne poznávanie svojho 
okolia.

Sluchové a zrakové podnety už nie sú via-
zané na telo a preto je pre deti s ťažkým po-
stihnutím náročné tieto podnety spracovať. 
Zmyslom stimulácie je naučiť deti pozerať 
sa a  počúvať. Ponúkame kontrastné zvuky 
(hluk-ticho) aj obrazy (svetlý-tmavý). Vedie-
me deti k  registrácií blízkych aj vzdialenej-
ších predmetov, produkcii zvukov. Je vhod-
né zvuky kombinovať s dotykom, vibráciou 
alebo pohybov.

Akustistické podnety
Dieťa sa má naučiť reagovať na  podnety, 
ktoré sa bezprostredne nevzťahujú k telu.
Rozpoznať, že tóny, šumy a zvuky majú rôzny 
zdroj, môžu mať informačný charakter.
Naučiť sa, že hluk je možné samostatne si vy-
robiť, že je možné si ho vyprodukovať.
K  akustickým podnetom pomáhajú rôzne 
jednoduché ozvučené predmety, jednodu-
ché nástroje, ozvučené a vibračné hračky.
Reprodukovaná hudba s  kľudnou hudbou, 
nemusí byť nutne hudba meditatívna. Nao-
pak, keď je zámerom dieťa skôr zaktivovať, 
zvolíme hudbu dynamickejšiu.
Nie je výnimočné, že deti sa tu okrem ne-
verbálnych prejavov pokúšajú i  o  prejavy 
verbálne.

Orálne podnety
Dieťa sa učí aktivovať oblasť úst, učí sa senzi-
bilizácii úst pre najrôznejšie vnemy. Dieťa sa 
učí vzťahu ruka -ústa.
Učí sa aktivovať podnety čuchové - priradiť 
vôňu.(matky a iné osoby)a chuťové – rozpo-
znávať  príjemné a nepríjemné
Učí sa poznať, že ústa a nos môžu sprostred-
kovať užitočné vnemy.

Čuchové podnety 
K  čuchovým podnetom v  tomto prostredí 
používame ľahké aromatické vône, navoňa-
né vankúšiky, mydlá. Taktiež  aj bežné vône 
jedla, prádla.

Vestibulárne podnety
•	 Dieťa	sa	má	naučiť	vnímať	rôzne	polohy	–	

nahor, nadol, dokola.
•	 Učí	 sa,	 že	 telo	 nie	 je	 len	 podložka,	 ale	 že	

môže ovplyvniť samo svalový tonus.
•	 Učí	sa	hlavou	orientovať	v priestore.
•	 K tomu	používame	ako	pomôcky	gymnas-

tické lopty, valce, hojdačku.

Zdroj: internet

Snoezelen je multifunkčná metóda, ktorá 
sa realizuje v obzvlášť príjemnom a uprave-
nom prostredí pomocou svetelných a zvuko-
vých prvkov, vôní a hudby, pričom jej cieľom 
je vyvolanie zmyslových pocitov. Je určená 
najmä pre osoby s  vývinovými poruchami, 
s mentálnym, telesným alebo viacnásobným 
postihnutím, s poruchou autistického spek-
tra, poruchami správania a učenia, s psychic-
kými poruchami, traumatickým poranením 
mozgu, u  ľudí s  demenciou a  u  chronicky 
chorých pacientov. Snoezelen je využívaný 
v  mnohých zariadeniach ako sú špeciálne 
materské a  základné školy, integračné cen-

trá, domovy sociálnych služieb, rehabilitač-
né centrá, denné stacionáre, hospice a  iné. 
S  metódou Snoezelen pracujú odborníci 
z rôznych profesií, najmä liečební a špeciálni 
pedagógovia, psychológovia a  psychote-
rapeuti, zdravotní rehabilitační pracovníci, 
fyzioterapeuti a vychovávatelia.

História Snoezelenu
Historicky prvými, ktorí vytvorili (mikro)teó-
riu viaczmyslového prostredia boli americkí 
psychológovia Cleland a Clark. Títo referovali 
o  možnostiach podpory vývoja, zlepšenej 
komunikácie a  zmenách správania pomo-

METÓDA - SNOEZELEN



júl - august 2014  I  Inak obdarení  I  9

cou vybraných zmyslových podnetov. V Ho-
landsku ďalej teóriu v 70. rokoch 20. storočia 
rozpracovali Ad Verheul a Jan Hulsegge, po-
važovaní za  zakladateľov metódy Snoeze-
len. Spočiatku ju aplikovali ako voľnočasovú 
„spontánnu aktivitu” pre ťažko viacnásobne 
postihnutých. Pojem Snoezelen vznikol kom-
bináciou dvoch holandských slov „snuffelen” 
(čuchať, skúmať) a „doezelen” (odpočívať, re-
laxovať). V  anglicky hovoriacich krajinách sa 
rozšíril pojem „multisensory environment”, 
teda multisenzorické, viaczmyslové prostre-
die. Pojmy sú považované za synonymá.
Snoezelen začínal ako koncept relaxačných 
miestností poskytujúcich širokú škálu zmys-
lových skúseností, ktoré zvyšujú kvalitu 
života jednotlivca. Neskôr sa rozšíril do via-
cerých krajín a  aplikovať sa začal u  širšieho 
spektra klientov. V  súčasnosti sa Snoezelen 
vo veľkej miere využíva v  materských a  zá-
kladných školách, integračných centrách, 
denných stacionároch, hospicoch, nemoc-
niciach, rehabilitačných centrách, centrách 
pre duševné zdravie, či centrách pre krízovú 
a včasnú intervenciu.
Snoezelen je multifunkčná metóda, ktorá 
sa realizuje v obzvlášť príjemnom a uprave-
nom prostredí a prostredníctvom svetelných 
a zvukových prvkov, vôní a hudby vyvoláva 
zmyslové pocity (sensations). Tieto prvky 
môžu pôsobiť na najrôznejšie oblasti vníma-
nia uvoľňujúco, ale aj stimulujúco. Táto ciele-
ne vytvorená ponuka zmyslových podnetov 
„riadi a usmerňuje stimuláciu, prebúdza po-
zornosť, navodzuje pocit pohody a uspoko-
jenia, vyvoláva spomienky, vplýva na vzťahy, 
zbavuje strachu a evokuje pocit istoty a bez-
pečia” (www.isna.de).
Podľa zamerania, cieľovej skupiny a  odbor-
nej kvalifikácie sa rozlišujú rôzne druhy vyu-
žitia metódy Snoezelen – ako forma terapie 
(terapeutický prístup), edukácie (pedago-
gickopodporný prístup) a  plnohodnotného 
využitia voľného času.

Ciele Snoezelenu
Ciele Snoezelenu sa stanovujú na  základe 
predchádzajúcej diagnostiky a  problémov 
konkrétneho klienta.
Vo všeobecnosti cieľom nie je len uvoľne-
nie, pohoda a  spokojnosť, ale aj stimulácia 
zmyslového vnímania a  podporovanie roz-
voja osobnosti klienta. Podpora sa vzťahuje 
na  viaceré oblasti vývinu: vnímanie, emo-
cionalitu, kognitívne procesy, komunikáciu 
alebo motoriku. Ďalšími cieľmi môže byť 
napríklad redukcia stresu a  stereotypného 
správania, zvýšenie spontaneity, motivácie, 
iniciatívy a  zlepšenie vzťahu medzi klien-
tom a terapeutom/rodičom. V pedagogickej 
praxi môže Snoezelen slúžiť ako opatrenie 
zamerané na  podporu procesu výchovy 
a vzdelávania.

Princípy Snoezelenu
Individuálny prístup
Hlavným princípom práce v  Snoezelen 
miestnostiach je individuálny prístup. Nikdy 
by sme nemali klientovi vnucovať naše po-
city, ale brať do úvahy jeho potreby, indivi-
duálne schopnosti a predpoklady. Klientovi 
nemusia určité podnety vyhovovat – naprí-
klad príliš silné zvuky alebo nevhodné osvet-
lenie. Pre vytvorenie správnej atmosféry sa 
musíme vcítiť do  jeho situácie, „pozerať sa 
jeho očami” a  „počuť jeho ušami”, aby sme 
mohli vytvoriť príjemnú atmosféru, v ktorej 
sa bude cítiť dobre. Dosiahnuť to môžeme 
napríklad osvetlením (tlmené svetlo), správ-
nym výberom hudby v  pozadí, stíšeným 
hlasom, eliminovaním rušivých vplyvov 
a  pohodlnými miestami na  sedenie alebo 
ležanie.

Možnosť voľby a výberu
Klient by sa mal podľa svojich možností roz-
hodnúť sám a  iniciatíva by mala vychádzať 
od neho. Sprievodca klienta rešpektuje a pri-

spôsobuje sa jeho voľbe. Je potrebné tiež 
rešpektovať tempo klienta, kedy mu treba 
poskytnúť dostatok času, pretože intenzita 
vnímania a spracovania podnetov je u osôb 
s  postihnutím rozdielna. Zámerom je, aby 
klient zachytil a spracoval podnety a vytvo-
ril si nový zážitok svojim vlastným tempom 
a  spôsobom. Preto by v  Snoezelen miest-
nostiach nemal byť prítomný chvat alebo 
náhlenie. Dôraz sa kladie tiež na vzťah medzi 
klientom a terapeutom, ktorý má byť založe-
ný na vzájomnej dôvere.
 

Nedirektívny prístup
Ďalším princípom je nedirektívny prístup, 
ktorý „otcovia Snoezelenu“ charakterizovali 
ako „nič sa nemusí, všetko je dovolené” (Ver-
heul, Hulsegge). Dobrovoľnosť a  sloboda 
bez nátlaku sa vzťahuje najmä na  slobodu 
pohybu a  správania sa v  miestnosti, kedy 
sa klient môže voľne pohybovať, skúmať 
prostredie a nechať podnety na seba pôso-
biť. Sprievodca by sa mal prispôsobiť jeho 
predstavám, mal by mu dovoliť viac ako oby-
čajne. Z  pedagogického hľadiska môže pe-
dagóg klienta viesť a  premyslieť si priebeh 
pobytu v Snoezelene. Táto možnosť neproti-
rečí pôvodnému zámeru a princípu slobod-
nej voľby, lebo veľa detí a adolescentov má 
problém zotrvať v koncentrácii dlhší čas bez 
usmernenia (Mertens, 2003).

Správna časová dĺžka
Vo všeobecnosti by dĺžka jedného pobytu 
mala trvať približne 30 – 45 min, závisí však 
od konkrétnych potrieb klienta. Individuálne 

pobyty nemusia trvať dlho, klienti benefitu-
jú z ich pravidelnosti. Skupinové pobyty, pri 
ktorých je potrebný čas na skupinovú dyna-
miku, môžu trvať aj 45 až 60 minút.
Dôležité je, aby tak, ako vznikla pokojná at-
mosféra, sa aj postupne pozvoľna ukončila. 
Pobyt v Snoezelen miestnosti by nemal byť 
náhle prerušený a ukončený. Ideálny pobyt, 
ak to okolnosti dovolia, môže byť s otvore-
ným koncom a nelimitovaným časom, kedy 

TERAPIE ¨
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dĺžka závisí od reakcií klienta. Ak klesá nad-
šenie z  aktivít, záujem, naznačuje to určité 
signály na  ukončenie. Prejavy môžu byť 
rôzne a signály by sme mali vedieť správne 
identifikovať a interpretovať.
Dôležité je opakovanie, keďže klienti po-
trebujú omnoho viacej času na  vnímanie 
a  spracovanie podnetov. Je ťažké stanoviť 
ako často, ako dlho a akým spôsobom. Tu sú 
opäť významnými indikátormi najmä reakcie 
klienta.
Podľa zamerania, cieľovej skupiny a  od-
bornej kvalifikácie sa rozlišujú rôzne druhy 
využitia Snoezelen – ako forma terapie (te-
rapeutický prístup), edukácie (pedagogicko-
-podporný prístup) a využitia voľného času. 
Krista Mertens rozlišuje až štyri aplikačné 
okruhy, kedy Snoezelen ako terapiu uvádza 
v rámci dvoch okruhov.
Charakterizujme si nasledovné rozdelenie 
a  jednotlivé ciele, na ktoré je zameraný ten 
ktorý prístup, i  keď vzhľadom na  klienta 
a  ponúkanú pomoc je niekedy veľmi ťažké 
rozčleniť terapeutické a  podporné zámery, 
lebo sa vzájomne prelínajú.
 
1. Snoezelen ako terapia v  užšom slova 
zmysle, je zaradená podľa neurofyziologic-
kého základu do  psychomotorickej terapie, 
kedy je riadená lekárom alebo Snoezelen 
terapeutom. Je integrovaná aj v terapeutic-
kom koncepte ergoterapie a  fyzioterapie, 
najmä v  metódach senzorickej integrácie 
a mototerapie.
Keďže vo svete ešte stále prebiehajú vý-
skumné štúdie o  účinkoch Snoezelen, nie 
je predpisovaná ako terapia v  užšom slova 
zmysle. Snoezelen poukazuje na  pozitívne 
výsledky, ako sú rozvoj zmyslového vníma-
nia, zlepšenie schopnosti relaxácie a  uvoľ-
nenia sa, rozvoj poznávania, emocionality, 
komunikácie, kreativity, zníženie agresívne-
ho a  autoagresívneho správania, redukcia 
stresu a  stereotypného správania, zvýšenie 
spontaneity a zlepšenie vzťahu medzi klien-
tom a terapeutom.

2. Snoezelen ako terapeuticky oriento-
vaný prístup sa tiež vykonáva prostred-
níctvom špeciálneho odborníka (pedagóg 
s  doplnkovou kvalifikáciou pre Snoezelen). 
Pokiaľ budeme túto metódu využívať ako 
terapeutický prístup, je nutné odborné zá-
zemie terapeutov. Existovať musí plánovaný 
a  cielený postup založený na  komplexnej 
diagnostike klienta, a  samozrejme spätná 
väzba, evaluácia a efektivita.
Diagnostiku zameriavame na  hlavné ob-
lasti, ako osobná anamnéza klienta, vývin 
postihnutia, dôležité informácie týkajúce 
sa všetkých zmyslových systémov, pohybo-
vých schopností, intelektuálneho vývinu, 
komunikácie, interakcie, príjemných a  ne-
príjemných podnetov, možnosti motivácie 
a  podpory. Hodnotenie sa dopĺňa pozoro-
vaním a  dotazníkmi. Diagnostika je veľmi 
dôležitým a  rozhodujúcim predpokladom 
k stanoveniu cieľa a terapeutických opatrení. 

Sú do nej zapojení aj odborníci z  iných ob-
lastí a rovnako je nevyhnutná aj spolupráca 
s rodinou.
Z dôvodu odlišnosti jednotlivých klientov je 
využitie Snoezelen ako terapeutického prí-
stupu veľmi individuálne, jej ciele a techniky 
závisia od cieľov terapie a možností klientov. 
Slúži ako opatrenie na prekonávanie, poprí-
pade kompenzáciu porúch a  na  podporu 
osobnosti a kompetencií klienta. Snoezelen 
sa môže uskutočňovať v kombinácii s inými 
terapeutickými metódami, ako je Vogelova 
metóda prenatálnych miestností, muzikote-
rapia, ergoterapia, psychomotorická terapia, 
terapia senzorickej integrácie, arteterapia, 
dramatoterapia, terapia hrou, a iné.
 
3. Snoezelen ako pedagogicko-podporný 
prístup alebo podporná edukačná metóda, 
ktorá je zameraná na  podporu výchovno-
-vzdelávacieho procesu na  školách. Peda-
góg alebo vychovávateľ aplikuje Snoezelen 
v rámci tohto smeru, s prihliadnutím na špe-
cifiká jednotlivca, s nasledovnými cieľmi:
- podpora kognitívnych procesov,
- všeobecná aktivácia na podporu procesov 

učenia,
- rozšírenie poznávania a skúseností o oko-

litom svete,
- podpora vnímania a intenzívne prijímanie 

podnetov,
- zlepšenie koncentrácie,
- podpora sebarealizácie,
- socializácia a  integrácia do  sociálnych 

štruktúr,
- uvoľnenie.

Niektoré z  cieľov sú želateľné aj pri tera-
peuticky orientovanom prístupe, ale tu je 
v  popredí najmä pedagogická podpora. 
Z pedagogického aspektu predstavuje Sno-
ezelen pre jednotlivca neobyčajnú slobodu 
pri výbere činností. Pedagóg môže dieťa 
viesť a premyslieť si priebeh jednotky v Sno-
ezelene. Táto možnosť neprotirečí pôvodné-

mu zámeru a princípu slobodnej voľby. Nao-
pak, veľa detí a mládeže má problém zotrvať 
v  koncentrácii dlhší čas bez usmerňovania 
(Mertens, 2003).
U  jedincov so špeciálnymi potrebami je 
hlavným cieľom celkové uvoľnenie, lebo sú 
často vystavení značnému napätiu a stresu. 
Obzvlášť v  zariadeniach s  celodenným ale-
bo celoročným pobytom, kde je obmedze-
ný priestor a stále rovnaké prostredie, ktoré 
môže tento stres vytvárať. Snoezelen miest-
nosť je na  školách využívaná ako úplne iné 
prostredie na  rozdiel od  prostredia typicky 
školského. Cieľom je umožniť žiakom zažiť 
nové situácie, vybudovať si nové väzby, vzá-
jomne sa viac poznávať, rozvíjať a stimulovať 
zmysly, nájsť miesto pre riešenie vzájom-
ných problémov, alebo len zmeniť priestor 
školskej triedy.
 
4. Snoezelen ako voľnočasová aktivita
Posledným spôsobom je využitie Snoezelen 
ako ponuku voľného času a uvoľnenia. Za is-
tých predpokladov môže byť ponukou pre 
každého, vo všetkých vekových kategóriách.
Pokiaľ ponúkame Snoezelen ako voľnoča-
sovú aktivitu, tak ponúkame nové zážitky, 
fyzické i  psychické upokojenie, zotavenie, 
harmonizáciu, načerpanie síl a výber príjem-
ných aktivít. Dá sa aplikovať bez priameho 
vopred plánovaného terapeutického alebo 
pedagogického zámeru. Najdôležitejšou 
zásadou je však sloboda voľby, voľnosť a do-
statok času.
Sprievodca dáva impulz, predstavuje jed-
notlivé zariadenia, pozoruje a prípadne v ne-
bezpečnej situácii zasahuje. Klienta motivu-
je prostredie samotné, predmety, materiály, 
technika a  pomôcky, ktoré vedú k  aktivácii 
a  stimulácii. Podľa možností si klient môže 
sám vybrať, zvoliť si napr. zvukovú kulisu, 
a  tým si vytvoriť individuálnu príjemnú at-
mosféru.

Čerpané z http://snoezelen.sk/
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Budem sa veľmi snažiť byť čo najautentic-
kejšia.
Je to ozajstný príbeh ozajstného človeka, 
veľmi podobného tomu, ktorého každé 
ráno vidíte v zrkadle.
Dokázala som „nemožné“, ale rovnako to 
dokážete aj vy. Chce to iba čas...
Môj život sa zmenil v auguste 2012. Na jeho 
konci. Bez varovania...
Mala som 29 rokov a  postihla ma cievna 
mozgová príhoda. Nie taká obyčajná, lež 
taká, na ktorú nejeden človek umiera...
Až s  odstupom času som sa dozvedela, že 
90% ľudí okamžite umiera, 9% do  konca 
života leží nehybne na  posteli a  ten jeden, 
to som ja... Ale aby som niekomu nebrala 
šancu, ja som bola taká mimo radu, pretože 
som nevedela, že robím nemožné veci.
Späť k osudnému dňu...
Bol to deň ako každý iný, v  slede za  sebou 
idúcich dní ničím výnimočný.
Bola som takmer normálna matka dvoch ma-
lých detí. Myslím, že k životu sme mali viac, 
než bolo potrebné. Môj manžel pracoval pre 
futbalový klub a  ja... Behala som. Maľovala 
som. Vyšívala som. Zaujímala som sa o  du-
chovno a tisíc iných vecí. Nepila som alkohol 
a nefajčila som. Bola som vegetariánka...
V ten večer mi prišlo veľmi zle. V duchu som 
si ďakovala, že som do  záchoda dala nain-
štalovať umývadlo. Inak neviem, ako by som 
hnačkovala a  zvracala zároveň... Zasa som 
niečo pojedla. Dúfam, že ten tvaroh v koláči, 
ktorý som upiekla, bol dobrý...
Moje kroky viedli na pohotovosť a následne 
do ambulancie centrálneho príjmu v miest-
nej nemocnici. Cítila som sa ako opitá. Ko-

nečne viem, aký je to pocit. Radšej by som 
nevedela...

Nik neodhalil príčinu toho, čo sa deje. Pritom 
stačilo tak málo... Kázať mi predpažiť ruky, 
vyplaziť jazyk, či povedať súvislú vetu. Viem, 
že v tej chvíli by som nič z toho nedokázala. 
Oveľa pravdepodobnejšie ako cievna moz-
gová príhoda bolo to, že som nafetovaná. 
Keď som spomenula vysmážané šampiňóny 
na obed, bolo vymaľované. Niekto tam pri-
miešal muchotrávku tigrovanú. Aké šťastie, 
že som ju zjedla ja a nie môj dva a pol ročný 
syn! Vôbec nezáleží na  tom, že šampiňóny 
boli z  obchodného reťazca. „Byť vami, tak 
ich zažalujem,“ povedala mi službukonajúca 
lekárka, keď som si líhala na posteľ na  jed-
notke intenzívnej starostlivosti. Nikomu sa 
nezdalo čudné, že menej cítim pravú stranu 
tela. S problémami som si vybrala z očí kon-
taktné šošovky, napísala som kamarátovi, že 
neviem, ako budem s prísavkami monitoru-
júcimi moje vitálne funkcie, spať.
Tma.
To, čo sa odohrávalo v nej, to je skôr ako film, 
ktorého nezaujatým divákom som.
Výplach žalúdka spôsobil, že som vyzvraca-
la aj posledné zvyšky toho, čo vo mne osta-
lo. Vrátane vody. O  niečo neskôr počujem 
lekárov ako zmätene dávajú príkazy sestrič-
kám a analyzujú, čo sa mohlo stať. Spozná-
vam hranicu medzi životom a  smrťou – je 
taká tenká. Dnes tu si, zajtra...
Zajtra už nebolo. Rodinu pripravili na moju 
smrť. Respektíve, pripravovali. Opätovne 
prehliadli faktor poukazujúci na  to, že mo-
zog je bez kyslíku. 

Je v kóme, nevníma, môžeme urobiť čokoľ-
vek, povedať čokoľvek...Ó, aký omyl! Dnes 
zodpovedne vyhlasujem, že človek v kóme 
vníma. Možno viac ako človek pri plnom ve-
domí. Vníma vašu lásku, vaše nežné i neuvá-
žené slová, cíti bolesť...

O tom, ako pokračoval môj príbeh, opäť na-
budúce ;)

Dagmar Sváteková

SKUTOČNÝ PRÍBEH - SERIÁL ¨

Na ceste k... prijatiu zodpovednosti (1. časť)

Nám všetkým, ktorí majú 20. až 70. rokov
Podľa dnešných pravidiel a  zákazov by 
sme my, deti narodené v 40., 50., 60., 70., 
80. rokoch, nemali vôbec šancu prežiť...

Naše postieľky boli namaľované farbou, 
ktorá obsahovala olovo. Nemali sme žiad-
ne pre deti bezpečné fľaštičky na medicí-
nu. Žiadne poistky na dvere a okná, a keď 
sme išli na bicykli/kolobežke, nemali sme 
helmy. 

Pili sme obyčajnú vodu z  hadice a  nie 
z  fliaš. Jedli sme chleba a  maslo, pili li-
monády s  cukrom a  neboli sme obézni, 
pretože sme stále lietali niekde vonku. 
Z jednej fľašky sme obvykle pili niekoľkí, 
ale všetci sme to v zdraví prežili... 

Niekoľko hodín sme sa morili a  stava-
li motokáry zo starých nepotrebných 

vecí. Jazdili sme z  kopca, len aby sme 
prišli  na to, že sme zabudli na brzdu.  Až 
po niekoľkých pristátiach v plote sme ju 
domontovali. 

Skoro ráno sme sa išli hrať von a prišli sme 
domov, až keď vonku svietili lampy . 

Rodičia si užili pekné nervy, ale mobily 
neexistovali, takže nebolo kam volať... 

Nemali sme žiadne Playstation, Ninten-
do eller X-box - vlastne ani televízne hry, 
žiadnych 99 televíznych kanálov, žiadny 
surround - sound, počítače, chatrooms 
a internet. 

Mali sme kamarátov, boli sme vonku a vy-
hľadali sme si ich!! 

Spadli sme zo stromu, porezali sme sa, 
zlomili si ruku či nohu, vyrazili si zuby, ale 

nikto kvôli týmto úrazom nebol zažalo-
vaný.  Boli to úrazy a nikto neniesol vinu 
- len my! 

Bili sme sa, mali sme modriny, ale naučili 
sme sa to predýchať. 

Našli sme si hry s  loptičkami, palicami 
a jedli sme i trávu (hlavne šťaveľ). 

I keď nás druhí varovali, nikdy sme si ne-
vypichli oko.

Posledných 50 rokov bolo explóziou no-
vých nápadov.

My sme mali voľnosť i  zodpovednosť - 
naučili sme sa chovať a poradiť si... 

Zdroj Internet
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¨ POZITÍVNE MYSLENIE

ÚVAHA - PRÁZDNINY

Nie to dávno, čo som zistila, že na Slovensku 
existuje aj časopis s názvom Inak obdarení.
Čo nám bolo odňaté alebo odopreté, to prí-
roda jednoducho vykompenzovala inak. 
Mne osobne bolo veľmi príjemné zistiť, že 
som inak obdarená. To, že som iná, viem už 
dávno.
Konečne sa na  seba pozerám ako na  výni-
močnú bytosť a nie ako na niekoho, kto mal 
kus smoly. Okej, tak neviem to, čo vy, bežní 
ľudia, ale koľkí z Vás vedia to, čo ja?
Koľkí z Vás žijú naozaj? Nie včera, nie zajtra, 
ale dnes?
Vôbec nehovorím o  tom, že sa u  mňa úra-
zom zmenilo vnímanie. Nuž, preplo mi. A?
Môj život je komplikovaný. Priznám sa, je to 
trochu zvláštny pocit, vystúpiť z auta a z kuf-

ra si vytiahnuť vozík. Jednému pánovi skoro 
vypadli oči: „Vy ste na vozíku?“ Nie, nie som, 
to mám iba módny doplnok. :)
Skutočne sme až natoľko iní?
Včera sa moje deti fantasticky zabávali. 
A nielen moje. A viete, kto bol hlavný zabá-
vač? Hluchonemý mladík. Vo vzduchu pul-
zovala radosť. A nič. Iba radosť. Bolo krásne 
ich sledovať - tu a teraz.
Poviem to takto verejne. Minule som 
na elektrickom vozíku trielila do banky. Vy-
chádzal z nej asi 40-ročný pán. 
„Super,“ pomyslela som si, „aspoň mi podrží 
dvere.“ Zmýlila som sa. Pozeral, ale nevidel. 
Kam sa to rútime? Skutočne sme natoľko 
otupení, že nevnímame čo sa vôkol nás 
deje? Náš život je zlepenec včerajších povin-
ností a zajtrajších plánov. A kde je dnešok? 
A čo už ak žiadne „zajtra“ nebude?
Tiež som tak kedysi žila. A  veľmi dlhý čas 

som u maminy mala odložené veci na špor-
tovanie, pre ktoré som si nestihla prísť. Pre-
tože zajtra už nenasledovalo...
Som hlboko poctená reakciami všetkých 
tých neznámych tvárí, ktoré ma pristavujú 
na  ulici alebo mi pošlú ďakovný email. To 
ja ďakujem im! Že prispeli ku kolektívnemu 
prebúdzaniu sa.
Včera som smutne skonštatovala: „So mnou 
sa ani neporozprávaš, ani nepôjdeš do lesa 
na prechádzku...“ 
V očiach som mala slzy.
Koľko zbytočností dokážeme denne pove-
dať? Koho by napadlo žalostiť nad tým, že 
nepôjde do lesa na prechádzku?
Pred časom ani mňa, dnes, keď je zo mňa 
inak obdarená bytosť, hľadám spôsob, ako 
sa do toho lesa dostať. A som vďačná, že ja 
počujem, ako šumí... 

Dagmar Sváteková

INAK OBDARENÁ

Sú prázdniny. Deti sa tešia a my rodičia máme o starosť navyše - kam 
s deťmi? Kde ich na dva mesiace ,,odpratať?“Nie každý má to šťastie, 
že má starých rodičov, ktorí sú ešte čiperní a zvládnu naše ratolesti. 
V  robote si človek tiež nemôže vybrať dva mesiace prázdnin, a  tak 
vymýšľame a  hútame ako spríjemniť tie dva mesiace, aby sa naše 
deťúrence nenudili, aby využili prázdniny efektívne, rozvíjali svoju 
osobnosť či zdokonaľovali sa v  jazyku alebo inej veľmi prospešnej 
aktivite...hlavne, aby sa NENUDILI. Hoci nepochopím, ako sa môže 
niekto nudiť.

Moje prázdniny boli veľmi, ale veľmi efektívne a  zdokonaľujúce. 
Žiadna nuda, to mi verte!!!!

Boli sme traja súrodenci a mali sme to šťastie, že babka s dedkom boli 
na dôchodku. Tak nás vyfasovali na prázdniny, zatiaľ čo naši pracova-
li. Babka bola klasická babka a dedko klasický dedko. Žiadne mód-
ne výstrelky ani moderný účes - proste babka s dedkom. Dom mali 
na konci dediny pri potoku. Vodu v dome nemali a tak v rámci rannej 
rozcvičky sme nosili vodu na káričke vo vedrách zo susedovej studne. 
Z potôčika pred domom sa nosila voda na polievanie záhradky a pre 
kravu, zajace, holuby a  sliepky. Babka nám varila poctivo halušky 
skoro každý deň. Vynikajúce s domácou smotanou a a hrnčekom po-
dojeného mlieka. Každé ráno sa nás spýtala, čo má navariť na obed 
a naša odpoveď bola jednoznačná - halušky! Čo mala s nami robiť? 
Postavila sa k rozhorúčenej peci a halušky ručne nasádzala do hrnca. 
Nebolo lepšej dobroty!!! Žiadne cheesburgre a hamburgre, dokonca 
ani „čínu“ sme nepoznali. Po dobrom obede a hrnčeku teplého čer-
stvo podojeného mlieka, nastala siesta. Každý driemal, oddychoval, 
alebo sme si niečo písali alebo čítali. Nemali sme žiadne hracie kon-
zoly, tablety, PC a neviem  čo všetko je teraz trendy v tejto oblasti. Ale 
spoločenských hier sme mali dostatok. Popoludní sme znova ožili. 
Spolu s deťmi z neďalekej bytovky sme sa chodili kúpať do potoka. 

Z kameňov sme si urobili hať a aquapark bol na svete. Kým sme ne-
mali pery fialové, z vody nás nik nedostal. Na lúke sme si rozprestreli 
deky a hrali karty.

Niekedy sme sa hrali s  dievčatami na  obchod. Z  nás menších boli 
mamy a kočíkovali sme deti a tie staršie mali obchod a predávali nám 
tovar. Kôra z dreva bolo mäso, tráva zelenina a podobne. Fantázii sa 
medze nekládli.

Pamätám si, ako nám starší zorganizovali súťaž. Mali sme rôzne sta-
novišťa s úlohami, na papier nám napísali získané body. Na záver sme 
dostali papierové medaile.

Skákali sme gumu, škôlku, hrali sa „Kto chce prejsť cez Červené more, 
musí mať takú a  takú farbu “. Bez hanby sme ako 12-ročné slečny 
kočíkovali naše bábiky a neriešili články „Tenkrát  poprvé v BRAVO“. 
Jednoducho sme si tie prázdniny užívali lietaním po vonku a slovo 
NUDA sme veru nepoznali.

V pionierskom tábore som bola trikrát. Prvýkrát prišiel otec domov 
s papierom, že idem do  tábora. Veľmi som sa tešila. Nebolo to ani 
ďaleko od nás. Druhýkrát sme už išli spolu s bratom. Opäť na to isté 
miesto. Nevadí, veď bolo tam super. Keď otec prišiel s papierom do-
mov aj tretíkrát a miesto pobytu bolo to isté, mal určité obavy, ale 
mne to nevadilo. Tábor v Hrabušiciach nemal chybu! Bola som tam 
trikrát a prežila som to. Absolvovali sme krásne túry v Slovenskom 
raji, navštívili sme Vysoké Tatry, jaskyne, Spišský hrad... prežili sme 
úžasné prázdniny plné ozajstných zážitkov, kamarátstiev a  dob-
rodružstiev.

Dnešné deti majú hračky, o akých sa nám ani nesnívalo, ale hrať sa 
nevedia. Majú telefóny, smartfóny, ale nevedia  medzi sebou komu-
nikovať. Naše detstvo bolo na technické vymoženosti chudobné, ale 
na druhej strane bolo veľmi bohaté, čo sa zážitkov týka a naša fan-
tázia pracovala na plné obrátky a zážitky sa nám sa nám núkali ako 
na striebornom podnose. Stačilo nám málo a vedeli sme sa zahrať. 
Dnes chodíme k moru a do destinácii tisícky kilometrov vzdialených, 
ale že máme za kopcom vzácny hrad, či inú pamiatku často ani ne-
vieme. Jeme dobroty všetkých kuchýň sveta, ale ako chutí poctivý 
chlieb s maslom sme zabudli.

Čo tak ukázať našim deťom ako sme prežívali prázdniny my? Aspoň 
na pár dní, nech uvidia, že život funguje aj bez televízie s 999 televíz-
nymi kanálmi, že bez telefónu či facebooku sa dá porozprávať s ka-
marátmi. Ukázať im, že niekedy stačí ísť do lesa na prechádzku alebo 
prenocovať v horárni a človek prežije toľko zábavy ako v najlepšom 
resotre pri mori, že opečená špekačka či chlieb nad pahrebou na svo-
ju nezameniteľnú chuť, že na  večerné dobrodružstva s  baterkou 
v ruke a plachtou na hlave nezabudnú do konca svojho života..

Milí priatelia, prajem Vám spokojné prežitie letných prázdnin. Nech 
sú plné nových pozitívnych zážitkov. 

Dočítania v septembri.                                                                    M. Zakucia
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POZITÍVNE MYSLENIE ¨

Včera Lenka nepriniesla poznámku, ale po-
chvalu. Tak ju pochválim aj ja.

„Lenka dostala pochvalu. Za  empatiu,“ 
šplechne manžel. Poteší ma to, ale napriek 
tomu pokračujem v  započatej práci. Veď... 
Bodaj by aj nie.

Naša dcéra má hodinu empatie v  praxi už 
takmer dva roky vkuse. Život sa s  ňou ne-
babral. V piatich rokoch jej zo života odišla 
matka, aby ju uvidela o  niekoľko týždňov 
bezvládne ležať na vozíku - tom ležiacom.

O  niečo neskôr vedľa nej kráčala po  chod-
bách národného rehabilitačného centra. 
Ľuďmi na vozíku sa to tam len tak hemžilo. 
Pri jednom aj so synom chvíľu premýšľali 
a napokon sa spýtali: „Mami, a prečo ten ujo 
nemá nohy?“ Ako by ste odpovedali?

Matka sa im vrátila domov. Mám pocit, že 
mladší syn sa na novú situáciu aklimatizoval 

pomerne rýchlo. Hneď v prvých dňoch po-
chopil, že ak sa ocitnem na zemi, na zemi aj 
ostanem. A kto je tu teraz šéf?

Situácia sa zlepšuje, ale i  tak mi nezabud-
ne povedať: „Šak sa trochu ponáhľaj, Ti to 
trvá...“

Chodí do  malej triedy v  materskej škole. 
Učiteľky vedeli skôr ako ja, že budem mať 
elektrický vozík. Pred ostatnými deťmi je 
macher, keď preňho na ňom prídem a dovo-
lím mu šoférovať.

Dcéra to má ťažšie. Pretože tá si ma pamätá 
ako zdravú.

Pamätá si ma, ako som ju v  deň termínu 
pôrodu mladšieho syna vozila na  sánkach 
po  zasneženom meste. Aj to som sa mala 
viac ponáhľať... :) Pamätá si, ako sme chodili 
na výlety, ako som ju nosila na chrbte, ako 
som tlačila kočík a bežala za ňou, keď sa uči-
la bicyklovať...

Zlaté časy sú preč.

Dnes vie, aké to je tlačiť mamu na  invalid-
nom vozíku po  nákupnom centre. Vie si 
sama vypísať prihlášku do detského kútika. 
Vie aké to je, keď pomáha mame vstať zo 
zeme. 

A kto má dostať pochvalu za empatiu, ak nie 
ona? Má sedem a  dva roky života jej život 
sám otrepáva učebnicu empatie o  hlavu. 
Úprimne, mnohí dospelí sa od nej majú čo 
učiť.

Som hrdá matka dvoch úžasných detí.

Minule som na  mechanickom vozíku bola 
pre syna v  škôlke. Vykračujeme si domov 
spoza plotu škôlky sa ozve dievčatko: „A Ty 
si prečo na  vozíku?“ Skôr ako som otvorila 
ústa, malý s typom pohľadu „ako sa môžeš 
pýtať na takú samozrejmosť“, odvetil: „Lebo 
je chorá. Doma máme aj elektrický vozík, aj 
chodítko, aj barly, aj palicu...“

Čo z neho bude, keď bude mať sedem?

Dagmar Sváteková

Ja, Ty, my všetci, ktorí môžeme čítať tento 
článok. Hoci si to nie vždy uvedomujeme. 
A nie vždy sme vďační za to, čo máme...

Je dosť možné, že tvrdením, že som nesku-
točne bohatá, uvádzam okolie do rozpakov. 
Ako to o sebe môže tvrdiť? Jednoducho...

Nepamätám si už presne všetky veci a všet-
ky čísla, pamätám si iba, že patrím k 8% naj-
bohatších ľudí na tomto svete. A som za to 
neskutočne vďačná. A som aj šťastná...

Mám počítač, na ktorom píšem tieto riadky. 
Áno, ja píšem. Viem písať, počítať, čítať. Koľ-
ko obyvateľov tejto planéty to nevie?

Ráno som sa zobudila a mohla som sa posta-
viť na vlastné nohy. Samozrejmé?  To som si 
aj ja myslela...

Máme jedlo v  chladničke, oblečenie a  to-
pánky v  skrini. Máme vlastne chladničku 
i skriňu. Nie je to úžasné?

My všetci, vrátane mňa, zabúdame, čo všet-
ko máme. Častokrát to zistíme, až keď o  to 
prídeme.

No potom je častokrát príliš neskoro.

Ja osobne poznám ľudí, ktorí sa nikdy viac 
na  vlastné nohy nepostavia. Obdivujem 
tých, ktorí vedia chodiť. Hlboko sa skláňam 
pred tými, ktorí vedia zároveň aj telefo-
novať. Ja to neviem. Skúste ma postaviť 

do otvoreného priestoru a uvidíte, čo sa sta-
ne. Nedajbože, ak by fúkalo...

Samozrejmé viac nie je samozrejmým. Pred 
rokom a  pol som pochopila, že samozrej-
mosťou nie je ani existencia, dýchanie, jede-
nie, pitie...

Vážme si, čo máme, pretože máme nesku-
točne veľa.

Na  koniec pridám len slová neviem koho, 
ktoré si pamätám ešte z Národného rehabi-
litačného centra: „Trápil som sa, že nemám 
na nové topánky, kým som nestretol člove-
ka, čo nemal ani nohy.“

Dagmar Sváteková

Často sa ľudia na celom svete zaujímajú o to, 
ako žiť, AKO správne žiť a  hľadajú to v  rôz-
nych príručkách, seminároch, návodoch. 
Hľadáme šťastie, lásku, bohatstvo, kupuje-
me knihy so zaručenými radami, dúfame, že 
aj my budeme prežívať svoje sny...

Klamala by som, ak by som tvrdila, že som 
voľakedy nepatrila do tej istej kategórie. No 
ako čas ubiehal, formovali ma moje životné 
skúsenosti. A dostali ma tam, kde som teraz. 
Pochopila som naozaj veľa a  som v  tomto 
na seba pyšná. Nepotrebujem na svoj život 
žiadne príručky a ani stopercentné návody. 

Už viem, ako chcem žiť a  presne tak žijem. 
Držím sa zlatej strednej cesty, občas lietam, 
občas padám. Ale nie o tomto chcem písať. 
Chcem vám porozprávať o  niečom inom. 
O náhodách, ktoré nie sú náhody, o umení 
žiť aj keď sa človeku žiť nechce, o sile, kto-
rá vychádza z nás, nie z poučiek. O tom, že 
vždy to môže byť horšie, že problém je tak 
veľký, aký význam mu dáme my, že problém 
môže byť tak malý, ak sa mu postavíme če-
lom. O sile žiť...

Porozprávam vám príbeh človeka, ktorý 
v  mojom živote zastáva významné miesto. 
Je to príbeh dvoch životov...

To, čo bolo...

„Odmalička som bol veľmi aktívny a  nepo-

sedný chlapec. Tieto moje vlastnosti ma 
viedli k naplneniu môjho detského sna stať 
sa futbalistom. Od  piatich rokov boli tré-
ningy mojím každodenným programom. 
Usilovnosť a  snaha priniesli svoj prvý veľ-
ký úspech keď som mal 16 rokov. Hral som 
1. dorasteneckú ligu za  Spartak Trnava. 
Po úspešnej maturite na gymnáziu v Trnave 
som pokračoval v štúdiu na Fakulte telesnej 
výchovy a športu v Bratislave. Moja kariéra 
futbalistu sa tiež pekne rozvíjala pôsobil 
som v  1. dorastenejckej lige Interu Bratisla-
va. Mojím veľkým úspechom bolo hráčske 
pôsobenie v  I.lige za  Inter Bratislava a  to 
za seniorov. V  roku 2001 som už mal vyso-
koškolský diplom v ruke a môj manažér mal 
pre mňa pripravenú zmluvu so zahraničným 
klubom, mal som začať hrať v 2. francúzskej 

HODINA EMPATIE

SOM BOHATÁ

UMENIE ŽIŤ
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lige. Môj sen bol na dosah ruky a ja som ve-
ril, že naplním všetky svoje túžby.“

To, čo sa stalo a to, čo je...

„Dňa 27. júla 2001 sa ale všetko zmenilo a ja 
som sa ocitol vo svojom druhom živote. Ako 
každý deň aj v to osudné ráno som išiel au-
tom na tréning. Ale to ráno bolo iné, chcel 
som len predbehnúť auto predo mnou. 
Dostal som defekt pri predbiehaní, vyletel 
som z  miesta vodiča. Našli ma až 40 met-
rov od auta v kaluži krvi. Môj zdravotný stav 
bol veľmi vážny a všetci len čakali či budem 
žiť. Diagnóza: smrteľná – silný opuch hla-
vy, zvnútra krvavé oči, zošitý na  viacerých 
miestach, upchaté pľúca, zlomené hrudné 
stavce, pohyb jednou rukou na  10 sekúnd 
a  dosť. Pravá ruka vôbec žiadny pohyb 
a  telo tiež nie. 17 kg dole, prežitá klinická 
smrť. Dotrhaný na mnohých miestach - toto 
je len pár detailov z môjho stavu. Po  troch 
týždňoch v  kóme som otvoril prvýkrát oči 
a snažil som sa pochopiť, čo sa stalo. Strávil 
som veľa času v nemocnici a premýšľal som 
– „Ako budem ďalej žiť!“ Na  výber boli len 
dve možnosti. Buď zostanem ležať v posteli 
a budem premýšľať nad tým, čo už nedoká-
žem zmeniť, alebo sa postavím tvárou tvár 
realite a  budem bojovať. Rozhodol som sa 
pre boj, nespočetne veľa mesiacov som na-
beral fyzickú a  hlavne psychickú silu. Moja 
bojovnosť ma dohnala k myšlienke pokračo-
vať v aktívnom športe. Možnosti boli otvo-
rené. S pomocou ľudí so Slovenského zväzu 

telesne postihnutých športovcov som sa 
rozhodol pre tenis na  vozíku. Tak sa začala 
moja druhá šanca športovca – tenistu na vo-
zíku.“

Tak, čo poviete?

Potrebujete hľadať návody ako žiť? Ešte stá-
le máte pocit, že ten váš život je ten najhorší, 
že vaše problémy sú tie najväčšie? Ja viem, 
vždy sú... Všetko naše je naj naj naj...

 Nuž, pre mňa je toto príbeh naozaj o umení 
žiť. O sile a chuti bojovať, nevzdávať sa a ísť 
ďalej. Nájsť aj v tom zlom to dobré. Zmieriť 
sa s osudom, usmiať sa a povedať si, že život 
sa dá aktívne a kvalitne prežiť nielen na no-
hách, ale aj na kolesách.

Som dosť súcitný človek a pohľad na mnoho 
vecí mi vháňa do  očí slzy. No pri Tomášovi 
som nemala chuť plakať ani raz. Nie preto, že 
by ma jeho životný príbeh nedojal, naopak, 
dojal a  statočne. Ale preto, lebo na  tomto 
človeku nenájdete nič, prečo by ste mali 
súcitiť. Je rovnaký ako ja, ty, on či ona... Len 
nechodí. Vozí sa, ako mi vždy s  úsmevom 
povie, na svojom „kočiariku“.  Je ako uragán 
energie a  niekedy mám pocit, že ho treba 
brzdiť. Muž, čo sa smeje s vetrom vo vlasoch. 
Je to také slniečko, čo vám vnesie do života 
radosť, úsmev... Zabúdate, že nemôže s vami 
držať krok vo všetkom, no v niečom vás zas 
predbehne. Nemá problém sa rozprávať 
otvorene o  všetkom možnom, uťahovať si 
nielen zo mňa ale aj sám zo seba. Nabonzu-

jem, raz som sa mu so smiechom sťažovala, 
že najhoršie pre ženu je, keď je niekde v te-
réne husto zaľudnenom a nemôže ísť na to-
aletu. Vyslovene som mu povedala: „To vieš, 
vy chlapi, stačí vám nejaký múr, ale čo my??? 
Aj do lesa musíme zachádzať hlbšie.“ Na to 
mi so smiechom povedal: „Ja to mám horšie 
ako vy, musím riešiť aj svoj kočiarik. Či sa vô-
bec na ten záchod dostanem a preskočím.“

Smiali sme sa, obaja... Ale uvedomila som 
si, že pred týmto človekom musím naozaj 
skloniť hlboko hlavu a  dať dole pomyselný 
klobúk... Veď sa stal zázrak. Istú chvíľu už ani 
nežil a predsa teraz je tu. Usmieva sa na mňa, 
dáva rady do života, pomáha mi a pomáha 
aj vám ostatným. Radí vozičkárom v televí-
zii, reprezentuje Slovenskú republiku v teni-
se na vozíčku, skrátka je plný života. 

Ukončím to Tomášovými slovami: „Chcem 
svoj život žiť naplno a nie ho prežívať. Bol to 
môj osud a na tom už nedokážem nič zme-
niť, ale môžem naplniť svoje ciele.“

Prajem vám všetkým, aby ste napĺňali svoje 
ciele... Nehľadali prekážky, uvedomili si, že 
umenie života spočíva v mnohých maličkos-
tiach, nielen veľkých veciach. Aby ste nebra-
li všetko ako samozrejmosť a cenili si to, čo 
máte. Často až keď niečo stratíme zistíme, 
ako veľmi nám na tom záležalo...

Autor: Haniela

http://www.anjelskekridla.eu/clanky/mojimi-
-ocami/umenie-zit.html
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Napísať tento článok pre mňa nie je tak cel-
kom jednoduché, pretože pri tom bojujem 
so záplavou sĺz. Sú to slzy nad silou ženy, 
ktorej láska dokáže hory prenášať. 

Ivetka je žena ako každá iná, s túžbami, sna-
mi, vierou v lásku a silnou odvahou v srdci. 
Možno voľakedy dávno ani netušila, ako 
veľmi túto odvahu spolu s láskou bude po-
trebovať. 

Do môjho života sa dostala nečakane, oslo-
vila ma, keď v jej živote nastal v istej oblasti 
zlom. Potrebovala radu, pomoc a podporu. 
S čím som mohla, s tým som pomohla. Tak 
nejak sme si „sadli“.  Pustila sa v svojom ži-
vote tým smerom, ktorý jej pomáha niesť jej 
údel. 

Ivetka má štrnásťročnú dcéru Katku. Každá 
matka vie, aké je to tešiť sa na  svoje dieťa, 
s  radosťou očakávať jeho príchod, prvé 
úsmevy, džavotanie, prvé MAMA... Bohužiaľ, 
v tomto prípade to možné nie je. DMO, epi-
lepsia, mikrocephalia, gastrostomia, trache-
ostómia - to všetko sú choroby, s  ktorými 
Katka na  tento svet prišla. Narodila sa mŕt-
va, no nakoniec ju prebrali, lenže... Poško-
denie už bolo. Pridala sa k  tomu epilepsia. 
Katka nemá pregĺgací a  sací reflex, vlastne 
do  dnešného dňa nič ústami nejedla, ver-
bálne komunikovať nedokáže, je to ležiace 
veľké malé dieťa. 

Kto ste rodičom, nedá vám veľa náma-
hy predstaviť si, čo museli prežívať Ivetka 
s manželom. Ak si pre svoje dieťa najviac zo 
všetkého prajete to najlepšie zdravie, šťastie 
a úspech v živote a odrazu stojíte pred ho-
tovou vecou – čo z toho všetkého prianého 
Katka bude mať?

Ja už to viem. Katka má tú najlepšiu mamu 

pod slnkom, mamu, ktorá svojou láskou 
dokáže aj hory prenášať. Láska má mnoho 
podôb, nie je len milenecká, partnerská, je 
to aj láska k svojmu dieťaťu, k blížnemu svoj-
mu, k sebe samému. 

Ivetka pochopila význam duchovna. Lásku 
môže rozdávať len ten, kto dokáže mať rád 
sám seba, pretože vie, ako ju má ďalej šíriť, 
vie, aké to je - MAŤ RÁD, milovať... Pri nej sa 
„nebije“ vnútorný svet s  vonkajším. Je to, 
čím naozaj je. Ženou, ktorá si svoj osud ne-
vybrala, vzala ho do vlastných rúk a napriek 
ťažkým chvíľam zmáčaným slzami bojuje. 
Nepotrebuje na to samopal, tank ani nič po-
dobné, čím sa dnes získava možno moc, no 
rešpekt nie. Ivetka bojuje tou najmocnejšou 
zbraňou v celom vesmíre.

LÁSKOU.

Našla svoj zmysel života a nielenže sa o Kat-
ku vzorne stará, snaží sa, aby jej dieťa malo 
všetko to, čo mať môže. A čo jej uľahčí život 
v  uzavretom vnútornom svete. Pamätám 
na časy, keď sme spoločne hľadali melódie, 
ktoré by Katke umožnili cítiť sa príjemne. 
Hudba má nielen relaxačný, ale častokrát aj 
liečebný účinok. Vyskúšať treba všetko to, čo 
robíme s láskou a čo môže našim blízkym, či 
iným pomôcť. 

Iným – píšem to zámerne, pretože Ivetka ne-
ostala len pri opatere vlastnej dcéry, uzavre-
tá pred svetom. Nie, ona jednoducho sadla 
za  počítač a  zaviedla na  internete Katke 
denník. Začala sa kontaktovať s inými rodič-
mi s  podobným osudom. Musela sa naučiť 
bojovať s  tým, (odpustite mi prosím túto 
pravdu) že zdravotnú starostlivosť je po-
trebné si zaplatiť. Ak nejde o chrípku, alebo 
inú relatívne banálnu chorobu, potrebujete 
kopec peňazí na taký či onaký prístroj, sama 

celkom presne neviem, čo všetko Katka 
musí mať, v  hlave mi rezonuje napríklad aj 
generátor na elektrinu, pre prípad výpadku. 
Sponzoring, dary od ľudí... 

Založila občianske združenie BURKO s krás-
nym sloganom – Spolu to zvládneme. 
Nedávno sa mi pochválila prekrásnym ča-
sopisom pod ešte krajším názvom Inak ob-
darení. 

Nuž, neostáva mi nič iné len konštatovať, že 
každý si nesieme ten svoj kríž, nech už je aký-
koľvek. A je len na nás, ako ťažko alebo ľahko 
ho niesť budeme. Ako dokážeme pochopiť 
význam všetkého v tomto živote, lebo nič sa 
nedeje náhodne. Ivetka našla v  sebe lásku, 
ktorá je ako bezodná a nevyčerpateľná stud-
ňa pre Katku, rodinu, známych ale aj celkom 
cudzích ľudí, ktorí potrebujú radu, podporu, 
či len obyčajné, ale o  to vzácnejšie ľudské 
pochopenie. 

Sama za seba chcem povedať: „Ivetka, nech 
už sa v tvojom živote udeje čokoľvek, si silný 
človek s  nádhernou dušou anjela, krídlami 
lásky a odvahou Herkulesa. Pokračuj v tom, 
čo robíš, lebo si našla svoj zmysel života. 
Máš úžasnú dcéru, ktorá Ti možno slovom 
mama nepovie, ale v jej očiach ho vidíš na-
písané každý deň. Dieťa, ktoré Ti Tvoju lásku 
a starostlivosť vracia tým svojim spôsobom 
– maličkosťami, ktoré ako správna mama 
poznáš. Som pyšná, že patrím k tým ľuďom, 
ktorí mali to šťastie a aj keď nepriamo, pred-
sa len pocítili silu Tvojej lásky. Tvoj príbeh 
ma dojíma, neľutujem však ani jednu jedinú 
slzu. Nemôžem. Nie sú to slzy ľútosti, sú to 
slzy nad zázrakom života. Tvojho života. Ži 
ho tak, aby si stále mala tú silu lásky, ktorá 
hory prenáša...“ 

Autor: Haniela

http://www.anjelskekridla.eu/clanky/mojimi-
-ocami/laska-hory-prenasa.html

LÁSKA HORY PRENÁŠA
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Uhryznutie hadom 
Napriek rozšíreným predstavám sa uštipnutie 
jedovatým hadom nevyskytuje často. Keď 
však k tomu príde, treba vedieť, ako ho ošet-
riť. Hadie jedy sa delia na dva druhy – hemo-
toxické a neurotoxické. Jed mnohých jedova-
tých hadov obsahuje obe kategórie. Samotné 
hady sa delia na  veľké množstvo podradov 
a  čeľadí. Z  nich treba poznať aspoň tieto: 
vretenicovité a  štrkáčovité – napr. vretenice, 
štrkáče a krovináre, korálovcovité – napr. ko-
rálovce, bungary, kobry, mamby, okuliarniky, 
mornárovité – vodné hady, užovkovité – napr. 
bojga africká. Jediným jedovatým hadom 
v našich podmienkach je vretenica. Vo väčši-
ne prípadov nie je uštipnutie týmto hadom 
nebezpečné pre život, no následky môžu byť 
vážne, najmä u malých detí.

Cieľ prvej pomoci
Zabrániť rozšíreniu jedu v  organizme a  do-
praviť postihnutého do zdravotníckeho zaria-
denia.

Príznaky 
1. náhla bolesť v mieste uhryznutia, dve bod-

né ranky po zuboch, postupne začervena-
nie a opuch 

2. napínanie na  vracanie, slinenie, potenie 
(najčastejšie príznaky strachu) 

3. poruchy videnia 
4. sťažené dýchanie

Samozrejme, že nie všetky príznaky sa musia 
vyskytovať vždy a  po  každom uhryznutí. Až 
polovica uhryznutí hadom je bez vstreknutia 
jedu pod kožu. 

Postup laickej pomoci
1. postihnutého pohodlne uložiť a  upoko-

jovať. Privolať záchrannú službu, tel. 155, 
alebo 112. Srdce musí byť vyššie ako postih-
nuté miesto. Každý pohyb zrýchľuje šírenie 
jedu v organizme a môže zhoršiť stav. 

2. ranky opláchnuť väčším množstvom vody 
s mydlom, alebo čistou vodou, minerálkou 
a pod. Po opláchnutí prekryť obväzom ale-
bo čistou tkaninou. 

3. končatinu nad  ranou zľahka stiahnuť ob-
väzom, šatkou a  znehybniť na  dlahu, ale-
bo improvizovane, ako pri zlomenine. Krv 
musí prúdiť a  prsty na  končatine nesmú 
tŕpnuť. 

4. u alergických ľudí sa môže začať alergická 
reakcia so sťaženým dýchaním, poklesom 
tlaku krvi a  bezvedomím ako pri  akejkoľ-
vek inej alergii. V  prípade bezvedomia, 
zastavenia dýchania a neprítomnosti pulzu 
začať okamžité dýchanie z úst do úst a stlá-
čanie hrudníka.

5. zariadiť prevoz do zdravotníckeho zariade-

nia na pozorovanie a rozhodnutie o podaní 
séra proti hadiemu jedu aproti tetanu.

Bezpečnostné pravidlá
•	 Dávajte	pozor,	kam	šliapete.
•	 Dávajte	 pozor	 pri  rozhrňovaní	 konárov,	

kríkov a  zbieraní plodov. Niektorí hadi žijú 
na stromoch.

•	 Nikdy	ich	nedráždite,	nezbierajte	alebo	ne-
zaháňajte do úzkych.

•	 Na prevracanie	kameňov	používajte	koná-
re, palice a nie ruky.

•	 Noste	pevné	topánky,	veľa	hadov	má	príliš	
malé zuby na to, aby ich prehrýzli.

•	 Pred	 použitím	 prekontrolujte	 oblečenie	
a ruksaky, hady sa v nich môžu ukrývať.

•	 Pokiaľ	sa	s hadom	stretnete,	zostaňte	kľud-
ní. Nerobte rýchle pohyby a nebite ich. Po-
maly ustupujte, vo väčšine prípadov sa had 
bude snažiť utiecť.

•	 Pokiaľ	musíte	hada	zabiť,	použite	dlhú	pa-
licu, pokiaľ možno pružnú. Dajte mu sečnú 
ranu do  zadnej časti hlavy, buďte presní 
hneď na prvý krát – poranené hady bývajú 
veľmi nebezpečné.

Poznámky
Neškrtiť končatinu nad ranou!!! Nevysávať 
jed z rany!!! Nerezať ranu nožíkom!!! Nedávať 
na ranky ľad, nedovoliť piť alkohol, ani čiernu 
kávu. Niekedy prehnaná „prvá pomoc“ spraví 
väčšiu škodu ako vretenica. Nechytať a neza-
bíjať hada, pokiaľ by mohol ohroziť Vás alebo 
ostatných ľudí na  okolí. Ak je jedovatý had 
v obývanej oblasti a ujde, informujte záchran-
ný systém, tel. 112.

Príznaky uštipnutia hadom
Vretenicovité a štrkáčovité: 
Tkanivo okolo miesta uštipnutia opúcha, 
opuch sa postupne rozširuje. Objavuje sa 
do troch minút, a potom môže pokračovať až 
hodinu. Miesto uhryznutia je veľmi bolestivé, 
sú na ňom badateľné otlačky zubov. Začínajú 
krvácať dôležité vnútorné orgány, čo sa pre-
javuje krvou v  moči; dochádza aj k  deštruk-
cii krvných a  tkanivových buniek. Obeť trpí 
silnými bolesťami hlavy a  smädom, nastáva 
pokles krvného tlaku, sprevádzaný zrýchle-
ním pulzu, a dostavuje sa aj krvácanie do su-
sedného tkaniva. Keď je uštipnutie ťažké 
a  neošetrené, hrozí reálne nebezpečenstvo 
amputácie; do 24-48 hodín môže postihnutý 
zomrieť. Väčšinu smrteľných uštipnutí hadmi 
na celom svete spôsobujú vretenice.

Korálovcovité a užovkovité: 
Nepravidelná srdcová činnosť, pokles krvné-
ho tlaku, slabosť a  vyčerpanie, silné bolesti 
hlavy, závrate, poruchy videnia, dezorientá-
cia, strata svalovej koordinácie a kŕče svalov, 

dýchacie ťažkosti, chvenie, nadmerné pote-
nie, znecitlivenie pier a  chodidiel, mrazenie, 
nevoľnosť, vracanie, hnačka, bezvedomie.

Mornárovité: 
Uhryznutie je zväčša bezbolestné, po 1-2 ho-
dinách prichádza bolesť a  tuhnutie svalstva 
i  bolesti svalov pri pasívnych pohyboch ra-
mien, nôh, šije a trupu. Do troch hodín moč 
nadobudne červenohnedú farbu, a  potom 
sa objavujú podobné nervové poruchy ako 
u predchádzajúcej skupiny. Ak sa postihnuté-
mu neposkytne ošetrenie, spravidla do 12-24 
hodín zomrie.

Uštipnutie hmyzom
Príznaky
Sú viac bolestivé ako nebezpečné, s  výnim-
kou ľudí alergických na pichnutia hmyzom:
1. náhla ostrá bolesť, 
2. opuch s bodkou v strede, 
3. pri vpichu v ústach dýchacie ťažkosti

Postup
a. odstrániť žihadlo (nechtom, pinzetou, tele-

fónnou kartou), 
b. priložiť ľad, 
c. pri vpichu v ústach cmúľať ľad, alebo vypla-

chovať studenou tekutinou.

Poznámka
Pri zväčšovaní opuchu na druhý deň vyhľadaj-
te lekára. Ak ste už mali neprimeranú reakciu 
v minulosti, poraďte sa s lekárom, ktorý vám 
dá pohotovostný liek pre prípadnú potrebu. 

Sršne, osy, včely
Po uštipnutí včelou, osou alebo sršňom sa po-
kúste čo najskôr vytiahnuť z rany žihadlo, a to 
čistým nechtom alebo hrotom nožíka, nikdy 
sa ho neusilujte vytlačiť. Postihnuté miesto 
dôkladne umyte mydlom i vodou a prikladaj-
te naň ľadové alebo aspoň studené obklady. 
Sledujte, či sa u  postihnutého nerozvíjajú 
príznaky anafylaktického šoku. Niektoré tro-
pické druhy sršňov sú veľmi agresívne a veľmi 
jedovaté. Bodnutie sršňa pripomína bodnu-
tie horúcim klincom a niekoľko bodnutí naraz 
môže privodiť aj smrť.

Kliešte 
Nevyťahujte ich, inak by sa hlava odtrhla 
a zhnisala. Aby kliešť vypadol, použite teplo, 
benzín, alkohol, alebo horúcu vodu. Alebo 
kliešťa natrite vazelínou, hustým olejom či 
krémom, aby ste im odrezali prívod vzduchu. 
Potom uvoľnia tlak natoľko, že sa dajú odstrá-
niť – chyťte ich za  hlavovú časť prichytenú 
hryzadlami k  pokožke a  potom si dôkladne 
umyte ruky. Kliešte prenášajú meningitídu 
a škvrnitý týfus.                               Zdroj: internet

¨ ZÁKLADY PRVEJ POMOCI

UHRYZNUTIE HADOM A UŠTIPNUTIE HMYZOM
(traumatológia a prvá pomoc)
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BEZVEDOMIE, EPILEPSIA
Bezvedomie odhalíme na prvý pohľad!

Prejavy
Osoba nereaguje na hlasné oslovenie ani na zatrasenie za plecia. 

Prvá pomoc
Bezvedomie je nebezpečné bez ohľadu na príčinu, ktorú laicky nemusíme po-
znať, preto musíme konať neodkladne a najprv zistiť prítomnosť dýchania.
Ak postihnutý dýcha, uložíme ho do stabilizovanej polohy na boku, privoláme 
odbornú pomoc, pričom stále sledujeme prítomnosť dýchania. Do stabilizova-
nej polohy neukladáme pri bezvedomí po úrazoch.
Ak je postihnutý v bezvedomí a zároveň nedýcha, začneme resuscitáciu stláča-
ním hrudníka v pomere 30:2, 30 stlačení hrudníka a 2 vdychy.

Osobitným druhom bezvedomia je epileptický záchvat.

Dá sa veľmi jednoducho spoznať podľa náhleho a neohláseného začiatku s bez-
vedomím, svalových zášklbov až kŕčov všetkých svalov. Dýchanie je sťažené 
a zrýchlené, môže dôjsť aj k mimovoľnému pomočeniu.
Aby sme predišli poraneniu epileptika, snažíme sa zabrániť jeho pádu, uvoľní-
me mu odev okolo krku a hrudníka, po odznení kŕčov ho uložíme do stabilizo-
vanej polohy a sledujeme ho až do obnovenia vedomia 
Epileptikovi počas záchvatu nič nevkladáme do úst, nevyťahujeme mu jazyk ani 
nebránime v pohyboch!
Snažíme sa ho chrániť pred nárazmi na pevné predmety v okolí (hlavne hlavu)
Postihnutý sa väčšinou preberá v priebehu 1 – 2 minút po skončení kŕčov.
Rýchlu zdravotnú pomoc voláme, len ak sa záchvat stal na ulici bez prítomnosti 
epileptikovi blízkej osoby, alebo ak sa nezotaví do 15 minút respektíve pri opa-
kovanom záchvate v priebehu 30 minút, alebo pri prvom záchvate v živote.

Zdroj: internet

S prichádzajúcim letom pribúda viacej slneč-
ných horúcich dní. Práve tieto dni nám nepri-
nášajú len pobyt pri vode, relax a radosť zo sl-
niečka, ale aj mnoho zdravotných problémov 
spôsobených pobytom na  priamom  slnku 
a  vysokou teplotou vzduchu. Medzi najčas-
tejšie nebezpečenstvá patrí úpal. Úpal vznika 
vtedy, keď sa v tele nakumuluje veľké  množ-
stvo tepla. Dochádza k oslabeniu funkcie pot-
ných žliaz, ktoré nedokážu prirodzene pros-
tredníctvom potu odovzdať dostatok tepla 
okoliu. Takto výrazne stúpa telesná teplota, 
až tak, že môže dôjsť k poškodeniu orgánov 
a buniek.
Typickým príznakom je malátnosť, bolesti 
hlavy, vracanie, zmätenosť, zvýšená teles-
ná teplota, až horúčka.  Postihnutého treba 
premiestniť na  chladnejšie, tienisté miesto, 
uložiť ho tak, aby hlava bola vo zvýšenej po-
lohe. Teba mu podávať dostatočné množstvo 
tekutín, predovšetkým vodu, resp. čaj. Nikdy 
nie kávu, alebo alkoholické nápoje. V  závaž-
nejších prípadoch môžeme postihnutého 
osprchovať vlažnou vodou, alebo mu na kon-
čatiny prikladať studené obklady. V  každom 
prípade je dôležité, aby postihnutý vyhľadal 
lekársku pomoc, pre vylúčenie možných 
komplikácií a odporúčanie ďalšej liečby.
Z hľadiska prevencie je dôležité dodržiavanie 
základných zásad pobytu na slnku- dodržia-
vať pitný režim, primeraná prikrývka hlavy 
pri nadmernom UV žiarení, vyhľadávať skôr 
tienisté miesta. Zvlášť pozorný by mali byť 
pacienti liečený na srdcovo-cievne a metabo-
lické ochorenia a samozrejme deti.

Zdroj: internet

Na  dispečingu (operačnom stredisku ZZS) slúžia zdravotníci minimálne 
s maturitou zo zdravotníckej školy s bohatou praxou na oddeleniach in-
tenzívnej starostlivosti alebo v záchrannej službe, a preto vedia najťažšie 
choroby spoznať už podľa hlasu volajúceho.

Potrebujú vedieť:
1. Meno volajúceho a číslo telefónu - aj keď sa číslo vášho telefónu zo-

brazí v dispečingu na obrazovke, je dobré vedieť, kto volá. V prípade 
prerušenia vám môžu zavolať, podobne aj v prípade, že zvonček pri 
bráne nefunguje.

2. Čo sa stalo, aké sú príznaky.
3. Presná adresa pacienta, miesto nehody, orientačné body.
4. Počet, pohlavie a približný vek postihnutých, druh poranení.
5. Podrobnosti, špeciality.
6. Čakajte na ďalšie otázky.

Ak voláte v prípade, že je treba poskytnú prvú pomoc, môžete okam-
žite operátora požiadať o  vedenie alebo priamu navigáciu, čo máte 
robiť.

ÚPAL

PRIVOLANIE ZÁCHRANNEJ ZDRAVOTNEJ SLUŽBY
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Zariadenia sociálnych služieb sú určené pre:
•	fyzické	osoby	odkázané	na pomoc	 inej	 fyzickej	 osoby	 z dôvodu	

ťažkého zdravotného postihnutia,
•	fyzické	osoby	s		vymedzeným	druhom	zdravotného	postihnutia	a	
•	fyzické	osoby	vyššieho	veku.

Niektoré typy zariadení sú určené len pre klientov s  vysokým stup-
ňom odkázanosti na  pomoc inej osoby (minimálne V. stupeň), pri 
iných postačuje, ak klient dosiahne niektorý z nižších stupňov od-
kázanosti (II. - VI. stupeň). Niektoré zariadenia sú určené pre okruh 
fyzických osôb s  taxatívne určenými zdravotnými postihnutiami 
(osoby nevidiace alebo prakticky nevidiace, slabozraké, nepočujúce 
alebo osoby s ťažkou obojstrannou nedoslýchavosťou).

Výnimkou je zariadenie pre seniorov (predtým nazývané ako do-
mov dôchodcov), kedy nemusí fyzická osoba pre prijatie do tohto 
zariadenia automaticky spĺňať podmienku odkázanosti na  pomoc 
inej osoby či vymedzeného zdravotného postihnutia. Ide o klientov 
v  dôchodkovom veku, ktorí požiadali o  uvedenú sociálnu službu 
z iných vážnych dôvodov. Tieto však nie sú v zákone taxatívne upra-
vené. Úlohou sociálneho pracovníka je vždy individuálne posúdiť 
závažnosť uvádzaných dôvodov. Môže ísť napr. o  osoby, ktoré sú 
alebo boli týrané alebo iným spôsobom zneužívané, osoby, ktoré 
stratili bývanie a v dôsledku vysokého veku je ohrozené ich zdravie 
alebo život.

Zákon upravuje aj iné typy zariadení (napr. špecializované zariade-
nie, denný stacionár). Denný stacionár sa nepokladá za  pobytové 
zariadenie (predtým šlo o domov sociálnych služieb s denným po-
bytom), ale ide o ambulantnú formu sociálnej služby, v ktorej sa po-
skytuje sociálna služba iba počas dňa. Aj keď sa špecializované za-
riadenie pri poskytovaní jednotlivých činností významne neodlišuje 
od domova sociálnych služieb, bolo zaradené ako samostatné za-
riadenie, nakoľko prax si takúto potrebu vyžiadala. Ich osobitosťou 
je možnosť dôslednejšieho a intenzívnejšieho zamerania na osoby 
s vybraným druhom zdravotného postihnutia (napr. s Alzheimero-
vou chorobou) pomocou odborníkov s potrebnými vedomosťami, 
znalosťami a zručnosťami.

V zariadení podporovaného bývania sa primárne zabezpečuje do-
hľad a v rámci neho taká podpora a vedenie, ktorá pomáha klien-
tom k schopnosti viesť relatívne samostatný život, vykonávať úkony 
sebaobsluhy, starať sa o domácnosť, zúčastňovať sa na rôznych soci-
álnych aktivitách, ale napr. aj chodiť do práce. Určuje sa aj rozsah po-
trebného dohľadu, ktorý je možné určiť dvomi spôsobmi: buď v ho-
dinách alebo súhrnom úkonov, pri ktorých potrebuje klient dohľad.

Práve v  rámci tejto skupiny zariadení sociálnych služieb sa nachá-
dzajú aj také, v ktorých je možné priamo poskytovať aj ošetrovateľ-
skú starostlivosť (napr. domov sociálnych služieb, Špecializované za-
riadenie) a nie je potrebné, aby klient navštevoval za týmto účelom 
zdravotnícke zariadenia.

   Zdroj: internet

Ide o obligatórnu terénnu sociálnu službu, ktorá sa poskytuje oso-
bám odkázaným na  pomoc inej osoby, ktorej odkázanosť musí 
dosahovať minimálne II. stupeň. Odkázanosť posudzuje príslušný 
lekár obce v rámci lekárskej posudkovej činnosti. Sociálny pracov-
ník obce následne posudzuje odkázanosť na  úkony sebaobsluhy, 
starostlivosti o  domácnosť a  úkony pri uskutočňovaní základných 
sociálnych aktivít. Rozsah pomoci v  týchto oblastiach stanovuje 
v  hodinách. Komplexnosť lekársko-sociálneho posúdenia odkáza-
nosti na opatrovateľskú službu a určenie jej rozsahu vytvára pred-
poklady pre zvýšenie objektivity celkového procesu posudzovania 
pre uvedené účely.

Opatrovateľskú službu nemožno poskytovať v  určitých prípadoch 
(napr. pri poberaní peňažného príspevku na  osobnú asistenciu). 
Súbeh opatrovateľskej služby je možný s  peňažným príspevkom 
na  opatrovanie. Ide o  prípady, keď je poberateľ peňažného prí-
spevku v nemocnici alebo z dôvodu potreby odľahčenia od syste-
matického opatrovania. Vtedy je možné poskytovať aj opatrova-
teľskú službu v rozsahu 8 hodín mesačne alebo maximálne 30 dní 
v roku. Počas tohto obdobia je poberateľovi peňažného príspevku 
poskytovaná odľahčovacia služba, čo vo vzťahu k opatrovanej oso-
be znamená, že je jej poskytovaná opatrovateľská služba. Uvedená 
skutočnosť nemá žiaden vplyv na  výšku poberaného peňažného 
príspevku na opatrovanie.

Prepravná služba sa poskytuje osobám s  ťažkým zdravotným po-
stihnutím, ktoré sú odkázané na  individuálnu prepravu a  osobám 
s  nepriaznivým zdravotným stavom ovplyvňujúcim ich mobilitu 
a  orientáciu. V  praxi to znamená, že prepravnú službu môžu vy-
užívať aj osoby, ktoré majú problémy s  mobilitou len krátkodobo 
(napr. pri fraktúre dolnej končatiny). Preukazovanie nepriaznivého 

zdravotného stavu na účely prepravnej služby je veľmi jednoduché. 
Klient preukazuje túto skutočnosť potvrdením príslušného lekára. 
Odkázanosť na  individuálnu prepravu osobným motorovým vo-
zidlom sa preukazuje len posudkom vydaným príslušným úradom 
práce, sociálnych vecí a rodiny na účely kompenzácie sociálnych dô-
sledkov ťažkého zdravotného postihnutia.

Táto sociálna služba je určená len fyzickým osobám – opatrova-
teľom, ktorí zabezpečujú opateru v  rámci peňažného príspevku 
na  opatrovanie. V  čase, keď je rodinným opatrovateľom poskyto-
vaná odľahčovacia intervencia, opatrovanej osobe sa poskytuje iná 
sociálna služba (napr. opatrovateľská služba). Počas týchto dní si 
môže opatrovateľ realizovať svoj program a plány (dovolenka, vyba-
venie osobných záležitostí, stretnutie s priateľmi). Takéto „voľno“ sa 

poskytuje sumárne na 30 dní v rámci jedného kalendárneho roka, 
pričom môže byť čerpané aj prerušovane po  jednotlivých dňoch, 
nie však po hodinách. Počas poskytovania odľahčovacej služby sa 
opatrovateľovi naďalej poskytuje peňažný príspevok na opatrova-
nie v plnej výške. Pomoc opatrovanej osobe môže byť zabezpečova-
ná priamo v jeho domácnosti (opatrovateľskou službou), v dennom 
stacionári alebo v pobytovom zariadení.

Zariadenia sociálnych služieb

Opatrovateľská služba

Prepravná služba

Odľahčovacia služba
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Peňažné príspevky 
Peňažný príspevok na kompenzáciu sa nevypláca mimo územia Slo-
venskej republiky. Ak sa osoba s  ťažkým zdravotným postihnutím 
zdržiava mimo územia Slovenskej republiky dlhšie ako 60 po sebe 
nasledujúcich dní, peňažný príspevok na kompenzáciu sa odníme 
a  jeho výplata sa zastaví od  prvého dňa kalendárneho mesiaca, 
ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom táto 60 dňová 
lehota uplynula.

Osobná asistencia a opatrovanie
Peňažný príspevok na  osobnú asistenciu a  peňažný príspevok 
na  opatrovanie nemožno poskytnúť, ak sa na  osobnú asistenciu 

alebo opatrovanie fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím 
poskytuje príspevok alebo dávka rovnakého účelu iného štátu, kto-
rý je štátom Európskeho hospodárskeho priestoru.

Zmena pobytu
Osoba s  ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá počas poberania 
peňažného príspevku na  kompenzáciu zmení trvalý pobyt ale-
bo prechodný pobyt, je povinná oznámiť túto zmenu najneskôr 
do  ôsmich dní príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a  rodiny, 
ktorý výplatu peňažného príspevku na kompenzáciu zastaví a bez-
odkladne postúpi kompletnú spisovú dokumentáciou orgánu prís-
lušnému podľa miesta zmeneného trvalého pobytu alebo prechod-
ného pobytu fyzickej osoby. Príslušný úrad, ktorému sa postúpila 
kompletná spisová dokumentácia, pokračuje vo výplate peňažného 
príspevku na základe právoplatného rozhodnutia.

Zdroj: Internet

Fyzická osoba s  ťažkým zdravotným postihnutím je odkázaná 
na pomoc inej fyzickej osoby na účely tohto zákona, ak je odkázaná 
na osobnú asistenciu, opatrovanie alebo sociálnu službu podľa zá-
kona o sociálnych službách.
Pri posudzovaní odkázanosti neplnoletej osoby s  ťažkým zdra-
votným postihnutím na  pomoc inej fyzickej osoby sa neprihliada 
na potrebu pomoci pri zabezpečovaní starostlivosti o seba, starost-
livosti o domácnosť alebo pri realizovaní základných sociálnych ak-
tivít, ktoré vyplývajú z rodičovskej starostlivosti poskytovanej nepl-
noletej fyzickej osobe rovnakého veku.

Fyzická osoba s  ťažkým zdravotným postihnutím   je  odkázaná 
na opatrovanie, ak  stupeň jej odkázanosti na pomoc inej fyzickej 
osoby je V alebo VI podľa osobitného predpisu.
Účelom opatrovania je zabezpečiť každodennú pomoc fyzickej oso-
be s ťažkým zdravotným postihnutím pri úkonoch sebaobsluhy, pri 
úkonoch starostlivosti o domácnosť a pri realizovaní sociálnych akti-
vít s cieľom zotrvať v prirodzenom domácom prostredí.

Zdroj: Internet

Upozorňujeme osoby s  ťažkým zdravotným postihnutím, že v po-
slednom období dochádza najmä vo veľkých obchodných centrách, 
supermarketoch ku krádežiam osobných dokladov osôb s  ťažkým 
zdravotným postihnutím. Zlodeji sa zameriavajú na  preukazy ŤZP 
a tieto falšujú a potom speňažujú...
Rovnako sa kradnú z aut ŤZP parkovacie preukazy, falšujú sa a údaj-
ne speňažujú, teda predávajú sa „zdravým“ osobám, ktoré potom 

parkujú na vyhradených parkoviskách, samozrejme neoprávnene.
Polícia, či už mestská alebo štátna by mala mať možnosť pravidelne 
a námatkovo kontrolovať, či majiteľ parkovacieho preukazu je totož-
ný so svojim občianskym preukazom a  preukazom fyzickej osoby 
s ŤZP, ak nie nemali by váhať a mali by to riešiť nielen mastnou po-
kutou, ale aj ako krádež a podvod.

Zdroj: Internet

Sumy životného minima sa od 1. júla 2014 nezvýšia, rozhodlo o tom 
MPSVR SR.
Výška, resp. zmena životného minima pre jednu plnoletú fyzickú 
osobu je sumou, od ktorej sa odvíjajú ďalšie veličiny, ako sú peňažné 
príspevky na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, výška 
daňového bonusu, výška prídavku na  dieťa, výška príplatku k  prí-
davku, výška nepostihnuteľnej sumy pri exekučných zrážkach a iné.
Sumy životného minima za ostatných 5 kalendárnych rokov medzi-
ročne vždy rástli. Od 1. júla 2014 zostanú sumy životného minima 
zachované na ich terajšej úrovni, a síce:
•	 198,09	€	mesačne,	ak	ide	o jednu	plnoletú	fyzickú	osobu,

•	 138,19	€	mesačne,	ak	ide	o ďalšiu	spoločne	posudzovanú	plnoletú	
fyzickú osobu,

•	 90,42	€	mesačne,	ak	ide	o zaopatrené	neplnoleté	dieťa	alebo	o ne-
zaopatrené dieťa.

V roku 2014 ministerstvo nové opatrenie nevydá a v účinnosti zostá-
va opatrenie č. 186/2013 Z. z. o úprave súm životného minima, ktoré 
nadobudlo účinnosť 1. júla 2013.
Znamená to, že sa suma  peňažných príspevkov nebude zvyšovať 
a ostáva ďalší rok rovnaká.

Zdroj: Internet

Viete, že...

Ťažko zdravotne postihnutý odkázaný na pomoc druhých

Upozornenie na krádeže preukazov ŤZP a parkovacích preukazov

Životné minimum sa od 1.7.2014 nezvýši a tým ani peňažné príspevky
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Vzhľadom na  to, že sú občania s  ťažkým zdravotným postihnutím 
oproti ostatným občanom znevýhodnení, štát ich postihnutie môže 
kompenzovať peňažnými príspevkami podľa zákona o  peňažných 
príspevkoch na  kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia. 
O tie treba žiadať na úradoch práce a sociálnych vecí podľa miesta 
bydliska. Po splnení zákonom daných podmienok sa príspevky po-
skytujú buď jednorazovo, alebo pravidelne za nejaké obdobie. To 
závisí od druhu príspevku.

Čo znamená...
Fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP)
•	 za takúto	osobu	sa	považuje	osoba,	ktorej	miera	funkčnej	poruchy	

je najmenej 50 % 
•	 funkčnou	 poruchou	 je	 nedostatok	 telesných,	 zmyslových	 alebo	

duševných schopností, ktorý z  hľadiska vývoja zdravotného po-
stihnutia bude trvať dlhšie ako 12 mesiacov

•	 musí	ňou	byť	uznaná	posudkovou	činnosťou	a musí	spĺňať	predpí-
sané kritériá

Osoba je znevýhodnená
Sociálnym dôsledkom ťažkého zdravotného postihnutia je znevý-
hodnenie, ktoré má z dôvodu jej postihnutia v porovnaní s osobou 
bez zdravotného postihnutia rovnakého veku, pohlavia a za rovna-
kých podmienok a ktoré nie je schopná z dôvodu postihnutia pre-
konať sama.

Kde možno požiadať o príspevok
O poskytnutie peňažného príspevku na kompenzáciu treba požia-
dať na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny príslušnom podľa mies-
ta trvalého pobytu žiadateľa. Tam vás usmernia, aké doklady budete 
potrebovať a či spĺňate nárok na ten-ktorý príspevok.

Cieľ kompenzácie
Kompenzácia sociálneho dôsledku ťažkého zdravotného postihnu-
tia je zmiernenie alebo prekonanie sociálneho dôsledku poskyto-
vaním peňažných príspevkov na kompenzáciu alebo poskytovaním 
sociálnych služieb.

Na aké príspevky z UPSVaR máte nárok:
Jednorazové peňažné príspevky:
•	 peňažný	príspevok	na kúpu	pomôcky,
•	 peňažný	príspevok	na výcvik	používania	pomôcky,
•	 peňažný	príspevok	na úpravu	pomôcky,
•	 peňažný	príspevok	na opravu	pomôcky,
•	 peňažný	príspevok	na kúpu	zdvíhacieho	zariadenia,
•	 peňažný	príspevok	na kúpu	osobného	motorového	vozidla,
•	 peňažný	príspevok	na úpravu	osobného	motorového	vozidla,
•	 peňažný	príspevok	na úpravu	bytu,
•	 peňažný	príspevok	na úpravu	rodinného	domu,
•	 peňažný	príspevok	na úpravu	garáže,

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

Príspevok na osobnú asistenciu
- je určený pre zdravotne postihnutú osobu, ktorá je odkázaná 

na pomoc iného
- je určený pre osobu od 6 do 65 rokov, po tomto veku až vtedy, 

ak sa príspevok poskytoval aj pred 65. rokom veku
- počet hodín osobnej asistencie sa určuje na obdobie kalendár-

neho roka a je najviac 7 300 hodín ročne
Výška príspevku:
- podľa rozsahu osobnej asistencie určenej v eurách, sadzba za 1 
hodinu	je	1,39	%	sumy	životného	minima	(t.	č.	je	to	suma	2,76	€)

- suma sa znižuje podľa výšky príjmu zdravotne postihnutej oso-
by a spoločne posudzovaných osôb.

Príspevok na opatrovanie
Možno ho poskytnúť len jednej oprávnenej osobe, ktorá opatruje 
ŤZP osobu nad 6 rokov, ktorá ho na základe posudku potrebuje.
Výška príspevku: 
- 111,32 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú 
osobu	pri	opatrovaní	jednej	fyzickej	osoby	s ŤZP	(t.	č.	220,52	€)

- 148,42 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú 
osobu pri opatrovaní dvoch alebo viacerých fyzických osôb 
s ŤZP	(t.	č.	294,01	€)

- výška je iná, ak ŤZP osoba navštevuje školské či pobytové zaria-
denie

Príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov
Slúži na kompenzáciu zvýšených nákladov na diétne stravova-
nie, obuv, odev, zariadenie bytu, ale aj užívanie auta či starostli-
vosť o špeciálne vycvičeného psa.
Výška príspevku:
- pri stravovaní podľa diéty od 5,57 do 18,56 % sumy životného 

minima
-	 opotrebenie	šatstva	a bytu	9,28	%	životného	minima	(18,06	€)
- na  zvýšené výdavky súvisiace so zabezpečením prevádzky 

osobného motorového vozidla (užívanie auta) 16,70 % sumy 
životného	minima	(32,50	€)

-		starostlivosť	o psa	22,27	%	sumy	životného	minima	(43,34	€)

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

Príspevky z UPSVaR

Vidieť v živote zároveň tragické i komické
môže len človek s veľkým a vrúcnym srdcom. (Bodmann)
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Prítomnosť je len nekonečne malý styčný bod
neexistujúcej minulosti s neexistujúcou budúcnosťou. (Tolstoj)

PRÍSPEVOK NA OSOBNÉ AUTO
Kúpa
Je určený osobe, ktorá sa musí individuálne prepravovať, môže oň 
požiadať osoba do  65 rokov a  kupované auto nemôže byť staršie 
ako 5 rokov, výška príspevku závisí od ceny auta.
Výška: maximálne 6 638,79 €, pri aute s  automatickou prevodov-
kou maximálne 8 298,48 € (cena kupovaného auta sa zohľadňuje 
najviac v sume 13 277,57 €)

Úprava
Nemožno ho poskytnúť na úpravu osobného motorového vozidla, 
ktoré je podľa technického preukazu staršie ako päť rokov.
Výška: do 6 638,79 €

PRÍSPEVOK NA ÚPRAVU BYTU, RODINNÉHO DOMU ALEBO 
GARÁŽE
Možno oň požiadať, ak je potrebné upraviť byt, dom či garáž tak, 
aby boli bezbariérové. Zohľadňuje sa cena úprav, za  úpravu bytu 
sa považuje aj úprava vstupu do bytového domu, prístupu do bytu 
a úprava prístupu k výťahu.
Výška: Príspevok možno poskytnúť aj viackrát na  rôzne úpravy 
bytu, rodinného domu alebo garáže, ale súčet týchto príspevkov 
nesmie v období siedmich rokov presiahnuť: 
6 638,79 € - úprava bytu alebo domu,
1 659,70 € - úprava garáže.

PRÍSPEVOK NA KÚPU ZDVÍHACIEHO ZARIADENIA
Zdvíhacím zariadením sa kompenzuje znížená schopnosť prekoná-
vať architektonické bariéry. 
Patria sem najmä schodolez, zdvihák, šikmá schodisková  plošina, 
zvislá schodisková plošina, výťah alebo stropné zdvíhacie zariadenie.
Výška: najviac suma 11 617,88 €

PEŇAŽNÝ PRÍSPEVOK NA KÚPU, OPRAVU, ÚPRAVU PO-
MÔCKY, VÝCVIK POUŽÍVANIA POMÔCKY
Môžete oň požiadať v tom prípade, ak pomôcku nedostanete na zá-
klade verejného zdravotného poistenia, s  výnimkou druhého me-
chanického vozíka, druhého elektrického vozíka alebo druhého 
načúvacieho aparátu; jeho výška sa určí percentuálnou sadzbou 
v závislosti od ceny pomôcky a vášho príjmu.
Výška: maximálne 8 630,20 €
Pri kúpe druhého mechanického vozíka max. 1 659,70 €, druhého 
elektrického vozíka maximálne 4 979,09 € a druhého načúvacieho 
zariadenia maximálne 331,94 €.

Výcvik používania pomôcky je činnosť potrebná na získanie ve-
domostí, zručností a schopností na používanie pomôcky alebo ove-
renie schopností používať pomôcku.

Úprava pomôcky je jej prispôsobenie individuálnym potrebám 
osoby s ŤZP, vrátane zavedenia upravenej pomôcky do prevádzky.

DRUHY PRÍSPEVKOV Z ÚRADU PRÁCE

PARKOVACÍ PREUKAZ
Jeho vydávanie upravuje zákon o peňažných príspevkoch na kom-
penzáciu ťažkého zdravotného postihnutia.
Postihnutému, ktorý je odkázaný na  individuálnu prepravu osob-
ným autom alebo má praktickú alebo úplnú slepotu oboch očí, ho 
vyhotoví príslušný úrad práce.
Preukaz treba umiestniť v prednej časti auta tak, aby bola jeho pred-
ná časť jasne viditeľná a vydáva sa na neobmedzený čas.
Vodič takto označeného auta môže stáť na mieste vyhradenom pre 
invalidné osoby a nemusí dodržiavať zákaz státia. Ak je to nevyhnut-
né, môže vodič takého auta vchádzať aj tam, kde je dopravnou znač-
kou vjazd povolený len vymedzenému okruhu vozidiel a do pešej 
zóny.

Žiadosť o jeho vydanie musí obsahovať:
meno a priezvisko žiadateľa, dátum narodenia, adresu trvalého ale-
bo prechodného pobytu, doklad o tom, že ide o občana SR s trva-
lým alebo prechodným pobytom v SR, rodné číslo, lekársky nález.

PREUKAZ OSOBY S ŤAŽKÝM ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM
Držitelia preukazu osoby s  ťažkým zdravotným postihnutím majú 
nárok na  rozličné zľavy a výhody. Potrebujú však k  tomu preukaz. 
Preukaz osoby s ťažkým zdravotným postihnutím sa priznáva oso-
be, ktorá ma mieru funkčnej poruchy najmenej 50%.

Nárok naň má osoba, ktorej bolo vydané rozhodnutie o peňažnom 
príspevku na kompenzáciu alebo rozhodnutie o preukaze. Pri roz-
hodovaní o  preukaze sa žiadosti podávajú na  oddelení posudko-
vých činností úradu prace sociálnych vecí a  rodiny podľa miesta 
trvalého bydliska. 
Podkladom k rozhodnutiu je lekársky posudok. 
Ak je človek so zdravotným postihnutím odkázaný na sprievodcu, 
dostane preukaz fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím 
so sprievodcom.

Žiadosť o jeho vydanie musí obsahovať: 
meno a priezvisko žiadateľa, dátum narodenia, adresu trvalého ale-
bo prechodného pobytu, doklad o tom, že ide o občana SR s trva-
lým alebo prechodným pobytom v SR, rodné číslo, lekársky nález.
Nezabudnite sa informovať na  prípadné zľavy pri platení poplat-
ku v  lekárni a v zdravotníckych zariadeniach, na pošte sa opýtajte 
na  možné zľavy, prípadne oslobodenie od  koncesionárskych po-
platkov za rozhlas a televíziu, ak máte záujem o kultúru či športové 
podujatia, pýtajte sa na možnosť zliav, takýto občan je oslobodený 
od  poplatku za  vydanie stavebného povolenia na  zmeny stavieb 
na bývanie, na príslušných miestnych či mestských úradoch sa spý-
tajte, či nie ste oslobodení od platenia miestnych daní, resp. ak vlast-
níte psa, či vám neodpustia daň, ktorá sa za zviera platí.
Taktiež v autobusovej aj vlakovej doprave, v bankách. 
Aj niektoré poisťovne poskytujú zľavy pre držiteľov preukazu TZP.
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Zdvíhacím zariadením sa kompenzuje znížená schopnosť osoby 
s ŤZP prekonávať architektonické bariéry a podporujú sa jej schop-
nosti pri mobilite a sebaobsluhe. Zariadenie slúži aj na premiestňo-
vanie osoby s ŤZP alebo poskytovanie pomoci od inej osoby.

Zdvíhacie zariadenie je najmä:
•	 schodolez,
•	 zdvihák,
•	 šikmá	schodisková	plošina,
•	 zvislá	schodisková	plošina,
•	 výťah,
•	 stropné	zdvíhacie	zariadenie.

Podmienky nároku
Peňažný príspevok sa poskytne:
•	 ak	je	osoba	s ŤZP	odkázaná	podľa	komplexného	posudku	na zdví-

hacie zariadenie;
•	 ak	sa	zdvíhacie	zariadenie	neposkytuje	ani	nepožičiava	na základe	

verejného zdravotného poistenia a  nie je porovnateľné so zdví-
hacím zariadením poskytovaným z verejného zdravotného pois-
tenia,

•	 ak	osobe	s ŤZP	nie	 je	poskytovaná	celoročná	pobytová	sociálna	
služba (s  výnimkou poskytovania tejto služby nezaopatrenému 
dieťaťu na  účely plnenia povinnej školskej dochádzky alebo sú-
stavnej prípravy na povolanie),

•	 ak	úrad	práce,	sociálnych	vecí	a rodiny	vydá	právoplatné	rozhod-
nutie o poskytnutí príspevku.

Príspevok sa poskytne aj:
•	 na kúpu	viacerých	zdvíhacích	zariadení,	ak	osoba	s ŤZP	spĺňa	pod-

mienky na poskytnutie príspevku na kúpu každého z týchto zaria-
dení,

•	 ak	si	viacero	osôb	s ŤZP	kupuje	jedno	spoločné	zdvíhacie	zariadenie.

Peňažný príspevok je možné poskytnúť na základe dokladov o cene 
zdvíhacieho zariadenia („predfaktúra“) alebo dokladov o kúpe zdví-
hacieho zariadenia („faktúra“) vyhotovených osobami, ktoré vyrá-
bajú, predávajú alebo distribuujú zdvíhacie zariadenia alebo vyko-
návajú ich stavebné úpravy.

Peňažný príspevok na kompenzáciu sa neposkytne: 
•	 ak	príjem	osoby	s ŤZP	prevyšuje	päť	násobok	sumy	životného	mi-

nima,
•	 ak	bolo	zariadenie	zakúpené	predo	dňom	vypracovania	komplex-

ného posudku.

Kúpa zdvíhacieho zariadenia:
je kúpa tohto zariadenia vrátane nevyhnutného príslušenstva, jeho 
inštalácia a stavebná úprava, ak je potrebná na inštaláciu a prevádz-
ku. Ak je súčasťou kúpy aj stavebná úprava, peňažný príspevok je 
možné poskytnúť, ak má osoba ŤZP trvalý pobyt v byte alebo v ro-
dinnom dome, v ktorom sa bude robiť stavebná úprava.

Žiadosť o príspevok
Žiadosť o  priznanie peňažného príspevku sa podáva písomne 
na  úrade práce, sociálnych vecí a  rodiny príslušnom podľa miesta 
trvalého pobytu žiadateľa. Žiadosť musí obsahovať odôvodnenie.
Odporúčame vám, aby ste sa pred podaním žiadosti informovali 
na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny o všetkých ná-
ležitostiach tejto žiadosti a o ďalších písomnostiach, ktoré je k nej 
potrebné priložiť.
Ďalší peňažný príspevok
Ďalší peňažný príspevok je možné poskytnúť, len ak zdvíhacie zaria-
denie neplní svoj účel.

Zdvíhacie zariadenie neplní svoj účel, ak:
•	 je	nefunkčné	a nemožno	ho	opraviť,
•	 je	nefunkčné	a cena	opravy	alebo	cena	opravy	s cenou	všetkých	

doterajších opráv by bola vyššia ako 50 % ceny zariadenia, na kto-
ré bol poskytnutý príspevok, vhodne nekompenzuje sociálne dô-
sledky ŤZP.

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

Výška príspevku
Peňažný	príspevok	sa	poskytuje	najviac	vo	výške	11 617,88	€.	Výška	
sa určí percentuálnou sadzbou v závislosti od ceny zdvíhacieho za-
riadenia a príjmu fyzickej osoby s ŤZP.

Výplata príspevku
Nárok na  peňažný príspevok a  na  jeho výplatu vzniká právoplat-
ným rozhodnutím príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny 
o jeho priznaní.

Povinnosti oprávnenej osoby
Osoba s ŤZP, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok, je, okrem iných 
povinností uvedených v § 57, povinná najmä:
•	 kúpiť	si	zdvíhacie	zariadenie	do troch	mesiacov	odo	dňa	poskyt-

nutia príspevku, najneskôr však do  šiestich mesiacov, ak zdvíha-
cie zariadenie nie je možné kúpiť z dôvodov na strane osôb, ktoré 
vyrábajú, predávajú alebo distribuujú zdvíhacie zariadenia alebo 
inštalujú a robia stavebné úpravy potrebné na ich prevádzku,

•	 predložiť	 príslušnému	úradu	práce,	 sociálnych	 vecí	 a  rodiny	po-
tvrdenie o  skutočnosti, že si nemôže kúpiť zdvíhacie zariadenie  
v  lehote troch mesiacov od  poskytnutia peňažného príspevku 
na kúpu zdvíhacieho zariadenia, z dôvodov na strane osoby uve-
denej v predchádzajúcom odseku,

•	 preukázať	skutočnosti	rozhodujúce	na priznanie,	výšku	alebo	vý-
platu peňažného príspevku na kompenzáciu,

•	 písomne	oznámiť	príslušnému	úradu	práce,	sociálnych	vecí	a rodi-
ny do 8 dní zmeny v skutočnostiach rozhodujúcich na trvanie ná-
roku, výšku alebo výplatu peňažného príspevku na kompenzáciu.

Upozornenie: Ak vám bol poskytnutý peňažný príspevok na zaob-
staranie pomôcky, ktorou bolo i zdvíhacie zariadenie, do 31. 12. 2008, 
tak sa na lehoty a povinnosti súvisiace s týmto peňažný príspevkom 
vzťahuje aj po 31. 12. 2008 zákon č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci 
v znení neskorších predpisov (teda zákon účinný do 31. 12. 2008).

Vrátenie príspevku
Osoba s ŤZP, ktorej sa poskytol peňažný príspevok, je povinná vrátiť 
tento peňažný príspevok, alebo jeho pomernú časť, ak pred uplynu-
tím siedmich rokov od jeho poskytnutia:
•	predá	alebo	daruje	zdvíhacie	zariadenie,
•	zaviní	jeho	stratu	alebo	nefunkčnosť,
je povinná vrátiť zdvíhacie zariadenie subjektu, ktorý jej poskytol 
úver na kúpu zdvíhacieho zariadenia,

Peňažný príspevok na kúpu zdvíhacieho zariadenia
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funkčné zdvíhacie zariadenie nekompen-
zuje sociálne dôsledky jej ŤZP; v  takomto 
prípade môže fyzická osoba s  ŤZP vrátiť 
funkčné zdvíhacie zariadenie.

Ak fyzická osoba s  ŤZP zomrie pred uply-
nutím siedmich rokov od  poskytnutia pe-
ňažného príspevku úrad práce, sociálnych 
vecí a  rodiny uplatní poskytnutý peňažný 
príspevok alebo jeho pomernú časť ako 
pohľadávku v  konaní o  dedičstve vo výš-
ke hodnoty časti zdvíhacieho zariadenia, 
ktorú je možné technicky odinštalovať. Po-
hľadávka sa neuplatňuje, ak dedičia vrátia 
zdvíhacie zariadenie alebo jeho časť, ktorú 
možno technicky odinštalovať.

Povinnosti oprávnenej osoby
Osoba s  ŤZP, ktorej sa poskytuje peňažný 
príspevok, je, okrem iných povinností uve-
dených v § 57, povinná najmä:
•	 preukázať	 skutočnosti	 rozhodujúce	

na priznanie, výšku alebo výplatu peňaž-

ného príspevku na kompenzáciu,
•	 písomne	 oznámiť	 príslušnému	 úradu	

práce, sociálnych vecí a  rodiny do  8 dní 
zmeny v  skutočnostiach rozhodujúcich 
na  trvanie nároku, výšku alebo výplatu 
peňažného príspevku na kompenzáciu,

•	 písomne	 oznámiť	 do  ôsmich	 dní	 prísluš-
nému úradu práce, sociálnych vecí a  ro-
diny začatie poskytovania odľahčovacej 
služby, vykonávania zamestnania, pobytu 
v  zdravotníckom zariadení, zvyšovania 
kvalifikácie formou štúdia popri zamest-
naní, kombinovaného štúdia a štúdia jed-
notlivých vyučovacích predmetov alebo 
formou externého štúdia.

Zánik nároku
Nárok na peňažný príspevok zanikne:
•	 ak	 sa	poskytol	neprávom	alebo	 jeho	po-

skytovanie prestalo plniť svoj účel,
•	 ak	 príslušný	 úrad	 práce,	 sociálnych	 vecí	

a  rodiny zistí nedostatky závažného cha-
rakteru týkajúce sa kvality a  rozsahu po-

moci vykonávanej pre osobu s ŤZP,
•	 ak	 sa	 zmenia	 skutočnosti	 rozhodujúce	

na  trvanie nároku na  peňažný príspevok 
na opatrovanie (napríklad ak osoba s ŤZP 
po  opätovnom prehodnotení zdravot-
ného stavu už nie je osobou s ŤZP alebo 
hodnota majetku osoby s  ŤZP je vyššia 
ako	39 833	€),

•	 dňom	smrti	fyzickej	osoby,	ktorej	sa	posky-
toval peňažný príspevok na opatrovanie.

Ak sa peňažný príspevok na  opatrovanie 
priznal pred smrťou fyzickej osoby, ktorej 
sa poskytoval, splatné sumy, ktoré sa nevy-
platili do dňa jej smrti, sa nevyplatia.

Zdroj: internet
http://www.employment.gov.sk/sk/rodina-

-socialna-pomoc/tazke-zdravotne-postihnu-
tie/penazne-prispevky/pp-kupu-zdvihacie-

ho-zariadenia/

Z praxe - ako vybaviť peňažný príspevok na schodiskovú plošinu
Na  jar minulého roka som sa rozhodla dať urobiť schodiskovú 
plošinu v dome. Oslovila som jednu nemenovanú firmu. Pán ... 
prišiel, pomeral a povedal, že mu je ľúto, ale nevojde nám ploši-
na na schody. Bola som trochu sklamaná, no nenechala sa odbiť. 
Surfovala som po internete a do oka mi padla firma SPIG, kto-
rá ihneď zareagovala na  môj e-mail. Pán Slabina prišiel, pozrel 
na schody, premeral a ja som len čakala, čo mi odpovie. Vydýchla 
som si, keď sa usmial a povedal„Všetko sa dá, len treba chcieť“.  
No a začal kolotoč vybavovania. 

V prvom rade som si bola vyzdvihnúť tlačivá z ÚPSVaR: 
•	 žiadosť	o poskytnutie	peňažného	príspevku	na kompenzáciu,
•	 lekársky	nález,	ktorý	som	dala	vyplniť	obvodnému	lekárovi.	On	

priložil najnovšie lekárske nálezy od odborných lekárov (neu-
rológ, gastroenterológ, pneumológ,...)

V  žiadosti som čo najpresnejšie uviedla dôvod (nevyhnutnosť) 
potreby danej pomôcky, ako zjednoduší život v rodine.
Ďalej som doložila: 
•	 potvrdenie	 o  príjme	 fyzickej	 osoby	 s  ŤZP,	 ktorá	 žiada	 o  pe-

ňažný príspevok na kompenzáciu a spoločne posudzovaných 
osôb za predchádzajúci kalendárny rok (poberatelia dôchodku 
doložia potvrdenie /výpis/ so Sociálnej poisťovne o  celkovej 
výške vyplatených dávok dôchodkového poistenia za  pred-
chádzajúci kalendárny rok.

•	 vyhlásenie	o majetkových	pomeroch	fyzickej	osoby,	ktorá	žia-
da o peňažný príspevok na kompenzáciu alebo fyzickej osoby 
s  ŤZP na  účely poskytovania peňažných príspevkov na  kom-
penzáciu.

Všetko som odovzdala na  UPSVaR a  čakala na  vyjadrenie 
o  schválení žiadosti. UPSVaR má 60 – 90 dní na  odpoveď. Mne 
prišla kladná odpoveď s výzvou na doplnenie dokladov s dátu-
mom doloženia. 
Vo firme SPIG nám vystavili predfaktúru aj cenovú ponuku, odo-
vzdala som to na ÚPSVaR a čakala na rozhodnutie. 
Do mesiaca som mala doma komplexný posudok a rozhodnutie 
o schválení príspevku na kúpu schodiskovej plošiny s uvedenou 
výškou príspevku. 

Hneď som firme vyplatila zálohu, aby mohli začať vyrábať scho-
diskovú plošinu na mieru. 
O dva mesiace prišli a namontovali nám plošinu. Veľmi sme sa 
potešili a  boli sme prekvapení, ako sa im to podarilo presne 
na  mieru urobiť. Píšem na  mieru, lebo naozaj to vyšlo na  mili-
meter. V zákrutách posúvam kočiar dopredu alebo dozadu, aby 
sme sa vytočili. Je to úžasné, keď nemusím chodiť po schodoch 
a nosiť Katku na rukách. Takto sa dieťa prevezie v kočiari rovno 
do svojej izby. 
Na UPSVaR som odovzdala faktúru a potvrdenie o zaplatení (vý-
pis z účtu a príjmový doklad), keďže sa vyplácalo na dvakrát.  

Iveta Burianeková 
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Často sa stáva, že v dôsledku zdravotného stavu sa ocitneme v krí-
zových situáciách a potrebujeme pomoc pri získaní finančných  pro-
striedkov na doplatenie kompenzačných pomôcok, alebo v sociál-
nej núdzi, preto uvádzame adresy niektorých nadácii a  OZ, ktoré 
Vám môžu na základe písomnej žiadosti pomôcť.

RADY PRI OSLOVOVANÍ NADÁCII:
nadáciu alebo občianske združenie oslovte vždy písomnou 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	ZŤP
•	 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
•	 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 OZ.
V prípade, že ste tak urobili, treba to uviesť v žiadosti.

ZOZNAM NADÁCIÍ

NADÁCIA POMOC JEDEN DRUHÉMU
Charakteristika: O čo všetko môžete našu nadáciu žiadať? 
Najčastejšie od nás ľudia požadujú finančnú pomoc. Týchto 
žiadostí je najviac, no nie každému je táto pomoc poskyt-
nutá. Neraz sme sa presvedčili, že možnosť pomôcť finanč-
ne láka nejedného podvodníka k  ľahkému zdroju príjmu, 
pričom financie z nadácie vôbec neslúžia tomu, na čo boli 
určené. Pomôcť sa dá aj materiálne. Ak potrebujete vybave-
nie domácnosti (nábytok, televízor, podlahu atď.), nadácia 
je schopná potrebné zariadenie zabezpečiť. Darcovia však 
môžu pomôcť aj svojím vlastným časom, ktorý poskytnú 
službe starým, chorým či inak postihnutým ľuďom.

Kontakt: Nitrianska 103, 920 01 Hlohovec
tel.: +421 (0)33 7353 117
e-mail formulár: na stránke
http://www.pomocjedendruhemu.sk

NADÁCIA POMOC DEŤOM V OHROZENÍ
Charakteristika: pomoc sociálne odkázaným deťom 
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 zria-
denia a  prevádzkovania činností Rehabilitačného centra 
pre zdravotne postihnuté deti.

Kontakt: Kudlákova 2, 841 01 Bratislava
Správca nadácie: Mgr. Denisa Vidová
Tel: 0264461164,  0911 954 030
e-mail: nadacia.harmony@nextra.sk
http://www.nadaciaharmony.sk/nadacia/index.php 

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

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

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

Kontakt: Karpatská 3256/15, 05801 Poprad
Tel.: 052/431 37 57 
e-mail: dobryanjel@dobryanjel.sk
http://www.dobryanjel.sk

DETSKÝ FOND SLOVENSKEJ REPUBLIKY - KONTO BARIÉRY 
Charakteristika: Pomáha deťom a  mladým ľuďom so 
zdravotným postihnutím zvyšovať kvalitu života aj vo for-
me príspevku na zdravotné pomôcky.

Kontakt: Stavbárska 38, 821 07 Bratislava
Tel: +421 2 4363 4354, +421 2 4342 2634 
Ing. Alena Synková, CSc. – riaditeľka 
e-mail: dfsr@dfsr.sk 
http://www.dfsr.sk
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Ľudový názov
čierny koreň, dobrý koreň, medunica, svalník 
čierny. 

Vlastnosti
mucilaginózum, antiflogistikum

Kvitne
od mája do augusta 

Zber
zbierame koreň, prípadne aj vňať alebo listy. 

Sušíme
prirodzeným teplom.  

Vhodné pri chorobe
tendinitída, burzitída, rany povrchové, rany 
bodné, zlomeniny, fraktúry, podvrtnutie, lu-
xácia

Táto liečivá rastlina patrí k  našim najlepším 
nenahraditeľným bylinám, ktoré nám príroda 
pripravila. Rastie na vlhkých lúkach, na okra-
joch polí, vo vlhkých priekopách a  pozdĺž 
potokov. Nájdeme ju aj pri plotoch a  na  ru-
moviskách. Kvitne po  celé leto. Listy sú drs-
né a na čepeli kopijovité. Viacročný koreň je 
zvonka tmavohnedý až čierny, vnútri biely 
až žltý, hrubý ako palec, po  rozrezaní veľmi 
hlienovitý, priam mazľavý a  mastný. Pretože 
je dlhý, rastlina sa takmer nedá vyhubiť. Vyko-
pávame ho včasne zjari úzkym rýľom. Čerstvé 
listy sa zbierajú počas kvitnutia. 

Keďže kostihoj lekársky sa ľudovo nazýva 
čierny koreň, nemýľme si ho s hladomorom 
španielskym (ľudovo čierny koreň), ktorý sa 
pestuje v záhradách a používa ako korenina 
v  kuchyni. Tinktúra z  kostihoja lekárskeho, 
ktorú si ľahko pripravíme, skrýva v sebe ob-
divuhodnú silu. Chorí, ktorí dlhé roky užívali 
špeciálne prostriedky proti reumatizmu 
a kĺbovým opuchom a nevyliečili sa, pomô-

žu si veľmi rýchlo touto tinktúrou.

Pani, ktorá už nemohla pohybovať pravým 
ramenom (ramenný kĺb bol takmer nepo-
hyblivý a lekár konštatoval ochrnutie), zača-
la si na moju radu natierať denne kĺb a pravé 
rameno touto tinktúrou.

Deň po dni sledovala, ako sa jej bolesti strá-
cajú. Dnes je kĺb úplne pohyblivý a  pani 
môže bežne vykonávať domáce práce.

Ak sú bolesti spôsobené prepracovanos-
ťou, vyvrtnutím, vykĺbením, alebo sú 
výsledkom porážky, cez noc pomôžu zapa-
rené listy, priložené ako teplá kaša na ochr-
nuté končatiny. 

Tetu môjho manžela zrazil na  ceste moto-
cyklista. Došla do nemocnice so zlomeninou 
stehenného kĺbu, tam jej ho spevnili klincom 
a po uzdravení ju prepustili domov. Po roku 
mali klinec vybrať. Keďže teta nemala žiad-
ne bolesti a  mohla opäť normálne chodiť, 
neprišla v  danom termíne na  predpísanú 
prehliadku. Zdalo sa, že všetko je v  poriad-
ku, kým sa jedného dňa nedostavili ukrutné 
bolesti. Nato jej lekári vybrali klinec a zistili 
hnisanie kostí. Injekcie síce bolesti načas 
otupili, no hnisanie kostí sa nevyliečilo. 
V takomto stave, ako kôpka nešťastia, prišla 
k nám na návštevu.

Nepreháňam, keď tvrdím, že teplé obkla-
dy z  múčky kostihoja lekárskeho pomohli 
za noc. Nasledujúci deň mohla teta bez bo-
lestí sedieť a  ležať. Keďže v  obchode s  lie-
čivými rastlinami dostať len drobno nakrá-
jané korene, predvídavá teta si ich vysušila 
na peci a potom zomlela v starom mlynčeku 
na kávu (môže poslúžiť aj mlynček na mak).

Kašovité obklady prikladala tak dlho (recept 
pozri pod heslom Spôsob použitia), až cel-
kom prestala cítiť bolesti.

Prikladanie tejto kaše pomôže aj pri kost-
ných výrastkoch na rukách alebo nohách. 
Múčku kostihoja dostať už dnes v mnohých 
lekárňach. 

Obzvlášť by som chcela upozorniť na to, že 
obklady z kaše kostihoja prinesú úľavu aj pri 
ochrnutí chrbtice.

Teplé obklady z kaše pomáhajú pri vredoch 
predkolenia, pri reumatických opuchoch, 
pri tvorbe tofov (chron. dna), pri nádoroch, 
bolestiach šije, pri fantómových	 boles-
tiach, dokonca aj pri zápale okostice. Z ko-
reňa možno pripraviť čaj, ktorý používame 
vnútorne pri katare priedušiek, bolestiach 
tráviaceho traktu, krvácaní žalúdka a zá-
pale pohrudnice.

Denne sa po dúškoch pijú dve až štyri šálky. 
Pri žalúdočných vredoch sa odporúča ča-
jová zmes zo 100 g kostihoja, 50 g nechtíka 
a 5 g stavikrvu vtáčieho (prípravu pozri pod 
heslom Spôsob použitia).

Chcela by som sa ešte zmieniť o  tinktúre 
z  kostihoja. Obkladmi z  nej docielime naj-

lepšie výsledky pri vonkajších i  vnútor-
ných ranách, pri poraneniach každého 
druhu, pomliaždeninách, pri vnútornom 
krvácaní a zlomeninách. Listy kostihoja sa 
používajú nielen na obklady, ale sa pridáva-
jú aj do  úplného kúpeľa pri reumatických 
bolestiach, dne, bolestiach kostí, pri po-
ruchách prekrvenia v  nohách, pri kŕčo-
vých žilách a  na  doliečovanie kostných 
zlomenín, pri ktorých sa používajú sedacie 
kúpele (vo vani). V niektorých krajoch sa listy 
kostihoja namáčajú do  omeletového cesta 
a  vyprážajú. Účinné látky tejto rastliny po-
tom využíva celá rodina. 

MOŽNOSTI KOMBINÁCIE
S INÝMI DROGAMI 
Koreňovú drogu je možné kombinovať 
do  čajových zmesí. Ak je možnosť výberu 
prípravy dávame prednosť úprave sa stude-
na a homeopatickému využitiu. 

ŠPECIALITY
Veľmi dobrý vplyv na  hojenie podliatenín, 
zmäkčovanie stvrdnutých miest a  liečenie 
kožných zápalov má nasledujúca zmes. Dva 
hmotnostné diely čerstvo nastrúhaného ko-
reňa, 1 diel strúhaných surových zemiakov 
a 1 diel čerstvého strúhaného surového ko-
reňa zeléru. Zmes pokladáme na postihnuté 
miesta vo forme kašovitého obkladu.

TOXICITA
Dlhodobé neprerušované užívanie alebo 
prekračovanie terapeutických dávok sa ne-
odporúča pre škodlivé účinky pyrolizidíno-
vých alkaloidov (necidov) na  pečeňový pa-
renchým. 
Pri bežnom, krátkodobom užívaní v terape-
utických dávkach sa nevyskytujú nijaké ved-
ľajšie účinky. Bežné netoxické dávky sú: 
- 3 čajové lyžičky strúhaného koreňa denne, 
- 4-krát denne na  špičku guľatého noža 

prášku, 
- 3 šálky po 150 ml záparu denne. 
Čas liečby môže trvať nepretržite maximálne 
3 týždne.

Zdroj: internet

KOSTIHOJ 
LEKÁRSKY
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¨ ZDRAVIE NADOVŠETKO

Počuli ste už o  zázračných vlastnostiach 
ľanu? Ako olej alebo aj v  podobe semiačok 
má na náš organizmus priam liečivý účinok.
Musíme ho však kombinovať s  tvarohom či 
jogurtmi. Olejovo-proteínová kúra z ľanové-
ho oleja a  tvarohu nemeckej biochemičky 
Dr. Budwigovej postavila na nohy nejedné-
ho onkologicky chorého pacienta. Táto úžas-
ná kombinácia dodáva telu nesmiernu ener-
giu a regeneruje ho. Ak do stravy zaradíme 
niektorý z  uvedených receptov, zabezpečí-
me telu najcennejšie živiny, najmä proteíny 
a omega-3 mastné kyseliny v najvyužiteľnej-
šej forme.
Dôvod na miešanie oleja s proteínmi spočíva 
v tom, že ich kombinácia s olejom umožňuje 
rozpúšťanie tuku vo vode, takže ho rýchlej-
šie vstrebávame. Takto upravený sa dostane 
aj do najmenších kapilár, rozpustí akýkoľvek 
nevhodný tuk, prečistí žily a  tepny. Okrem 
iného to posilňuje srdce, likviduje tumory 

a  lieči artritídu. Kúra pomáha pri problé-
moch s hrubým črevom a je prevenciou proti 
rakovine.

Dôležité rady:
1. Na raňajky a na večeru by sme mali zjesť 

dve PL čerstvo rozomletých ľanových se-
miačok v jogurte alebo cmare.

2. Dodržiavajme pravidelný stravovací režim, 
nevynechajme ani desiatu či olovrant. Ve-
čeru si doprajme najneskôr o 18.00 hod.

3. Počas diéty by sme nemali jesť živočíšne 
tuky vrátane masla, umelé tuky, mäso, 
konzervované potraviny a  najmä cukor, 
ani hnedý, iba med.

4. Diétu môžeme doplniť sezónnym čer-
stvým ovocím, jeme dostatok zeleniny 
a zeleninové šťavy, obilniny, najmä pohán-
ku, proso, sóju, ovsené vločky. Do  zákla-
dov môžeme použiť trocha šampanského, 
ktoré zvyšuje účinnosť a  vstrebateľnosť 
pokrmu.

5. 3x denne vypime bylinkový čaj, dopolud-
nia namiesto kávy môžeme piť čierny čaj.

Ľanový olej s tvarohom
na slano
Potrebujeme: Za hrnček tvarohu (ideálny je 
vraj s obsahom tuku nad 10 %), 2 až 5 poliev-
kových lyžíc panenského ľanového oleja, 1 
až 3 polievkové lyžice zomletých ľanových 
semiačok, štipku kajenského korenia (môže-
me pridať aj cesnak, červené korenie a  tro-
cha šampanského namiesto vody).
Liečivý pomer tvarohu a oleja je 3:1.

na sladko
Potrebujeme: 250 ml ľanového oleja, 450 g 
tvarohu (do  10 %), 4 PL medu, trochu níz-
kotučného mlieka alebo jogurtu. Namiesto 
tvarohu môžeme použiť jogurt v  pomere 
30 g jogurtu na PL ľanového oleja.
Všetky ingrediencie miešame v  mixéri, pri-
dávame trochu mlieka, aby sme dosiahli 
konzistenciu pudingu (asi 5 minút mixova-
nia). Uchovávame v chladničke. Denná por-
cia je asi 120 g. Dochutíme ovocím alebo 
orieškami.

Pri bolestiach hlavy, v  krku alebo brucha 
hneď k lekárovi nebežíte a snažíme sa liečiť 
doma sami. Väčšinou len zájdeme do lekár-
ne a kúpime si nejaké voľno predajné lieky.

Tu ale pozor!

Pred lekárnikom sa nehanbite a  požiadajte 
ho o radu. Aj obyčajné pastilky proti bolesti 
môžu skomplikovať napr. srdcovú arytmiu. 
A  keď si lieky prinesiete domov, starostlivo 
si prečítajte príbalový leták, kde sa dozviete, 
s  akými inými liekmi, či dokonca bylinkami 
a potravinami je nekombinovať.

Brufen a warfarín
Akékoľvek lieky proti bolesti, ktoré obsahu-
jú látku ibuprofen (Ibalgin, Brufen, Ibupro-
fen, Nurofen), sa nesmú brať súčasne s  lie-
kom na  riedenie krvi warfarínom. Pozor aj 
na kombináciu warfarínu a žen-šenu, ginkga 
či cesnaku!

Panadol
Panadol čipky a Panadol sirup pre deti -cho-

ré škvŕňa nesmie dostať oboje zároveň. Ne-
bezpečne sa násobí účinnosť lieku a  môže 
malé telíčko skôr poškodiť než mu uľaviť.

Viagra a srdce
Lieky na srdce kombinované s Viagrou môžu 
výrazne zvýšiť riziko infarktu.

Lieky proti hnačke
Živočíšne uhlie zabraňuje vstrebávaniu lá-
tok do tela, teda aj liekov. Preto je potrebné 
po prehltnutí iného lieku počkať s užitím uh-
lia aspoň dve hodiny.

Inzulín a acylpyrín
Diabetici, pozor! Lieky obsahujúce kyselinu 
acetylsalicylovú, napríklad aspirín alebo acy-
lpyrín, zvyšujú účinok inzulínu a môžu skres-
liť test na cukor.

Pastilky proti bolesti v krku
Ľudia so srdcovou arytmiou si musia dať po-
zor na pastilky proti bolestiam v krku s lokál-
nym anestetikom (znecitlivujúce látkou proti 
bolesti). Môžu zhoršiť srdcovú arytmiu.

Ľubovník (Třezalka)
Používa sa na povzbudenie nálady pri depre-
siách. Hoci bylinky sa zdajú byť bezpečné, je 
dobré poznať ich reakcie na  ostatné lieky. 
Napr. ľubovník výrazne znižuje účinok an-
tikoncepcie a  liekov na  vysoký cholesterol. 
A  nikdy by sa nemala kombinovať s  anti-
depresívami.

Pozor
Lieky na chrípku nestriedajte s liekmi na bo-
lesť. Oba druhy liekov silne zaťažujú pe-
čeň, kombinácia ju môže vážne poškodiť. 
Nekombinujte napr. Panadol s  Paralenom 
a Coldrexom, Aspirín s Acylpyrínom a Ano-
pyrinom, tiež zabudnite zároveň na Nurofen, 
Brufen a Ibumax.

Pozor aj na grepy
Grepy a  šťava z  nich spolu s  liekmi na  zní-
ženie cholesterolu môžu poškodiť svaly. Ich 
šťave by sa mal vyhnúť každý, kto nejaké lie-
ky berie. Toto ovocie totiž urýchľuje a zvyšu-
je ich účinok ...

Zdroj: internet

ĽANOVÝ OLEJ

TIETO LIEKY NEKOMBINUJTE

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

ale ako bohato, to spoznáme až po vkročení do ďalšej komory. ( Hebbel)
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NAŠE AKTIVITY ¨

je motto, ktoré spája rodičov inak obdare-
ných detičiek, lebo viem, že naozaj sa dá 
všetko zvládnuť spoločnými silami a skúse-
nosťami. 
Veľmi tužím pomáhať tým, ktorí to potre-
bujú. Viem, že nás je veľa v našom okolí. Len 
nevedia ako sa spojiť, ako urobiť prvý krok, 
nehanbiť, nebáť sa,... Sme na jednej lodi. 
Preto Vás pozývam všetky mamičky aj 
oteckov na  stretnutia, kde si navzájom 
poradíme, posmelíme, pomôžeme. Bude 
nám ľahšie, keď vieme, že sa máme komu 
vyžalovať, posťažovať,...

Kto bude mať záujem o podrobnejšie in-
formácie, nech sa mi ozve na:
t. č. 0903 534 767,
e-mail: oz.burko@burko.sk.
Stránky o našom občianskom združení si 
môžete pozrieť na www.oz.burko.sk

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

S pozdravom Iveta Burianeková

Stretnutie s n.o. Magna

Spolu to zvládneme

Dňa 6.6.2014 sme sa stretli so skupinkou ľudí z neziskovej organizá-
cie Magna, ktorá má záujem zriadiť v Brezne domov sociálnych slu-
žieb pre Inak obdarené deti, čomu sme sa potešili, keďže v našom 
okolí nič podobné nemáme. 

Vypočuli sme si p. Podolinskú, ktorá spolu s kolegami vysvetlila ako 
chcú pomôcť detičkám a  ich rodičom v  ich ťažkej životnej situácii. 
Zaujímalo ich hlavne to, či sa im oplatí zriadiť DSS, či bude záujem 
zo strany rodičov a  koľko by mali klientov, ktorí by využívali služ-
by v  tomto zariadení. Myslím, že 12 mamičiek, ktoré sa zúčastnili 
stretnutia, ich presvedčilo o tom, že ÁNO OPLATÍ SA. 

Mamičky boli veľmi zvedavé a dávali rôzne otázky týkajúce sa chodu 
domova sociálnych služieb. Pýtali sa na možnosti rehabilitácií, tera-
pií, špeciálnych pedagógov, ... Diskusia bola zaujímavá. P. Podolinská 
nestíhala písať návrhy a nápady zo strany rodičov. Takže n.o Magna 
má čo robiť, aby nás nesklamala. 

Na  najvážnejšiu otázku: „Kde bude sídlo DSS?“ odpovedala 
p.  Ridzoňová, ktorá má vyhliadnutú jednu bezbariérovú budovu.  
No musíme počkať na  vyjadrenie majiteľa, ktorému sme v  stredu 
4.6.2014 odovzdali žiadosť na dlhodobý prenájom týchto priestorov, 
spolu s projektom, v ktorom sme opísali naše plány. Budova nebola 
využívaná 15 rokov. Sme si vedomí toho, že ju bude treba poopravo-
vať podľa potrieb DSS. Členovia n.o. Magna prisľúbili, že sa postarajú 
o financovanie opráv, samozrejme spolu oslovíme sponzorov, firmy 
o pomoc, taktiež budeme písať projekty a dúfať, že budú schválené. 
Požiadame o pomoc aj mesto Brezno. Samozrejmosťou bude účasť 
všetkých členov občianskeho združenia Burko na  úpravách, lebo 
naše motto je SPOLU TO ZVLÁDNEME. 

V domove sociálnych služieb chceme dopriať detičkám rehabilitácie, 
rôzne terapie (canisterapia, hipoterapia, ergoterapia, dramatote-
rapia), aby sme aspoň trochu zlepšili zdravotný stav. Tvorivé dielne 

vytvoríme pre deti, ktoré vedia používať ruky, aby posilnili jemnú 
a hrubú motoriku. 

Mamičkám pomôžeme pri ošetrovaní ležiacich detičiek, odbremení-
me ich na  nejaký čas od  stereotypu. Veľmi to potrebujú, keďže sa 
s  veľkou láskou nepretržite starajú o  svoje ratolesti. Máme nárok 
na 30 dni v roku na dovolenku. Každý z nás musí na chvíľu „ vypnúť“ 
a dobiť si baterky, aby vládal pokračovať v starostlivosti o dieťa.  

Hlavným prínosom bude možnosť zmysluplne tráviť čas pre deti 
a dospelých s telesným a mentálnym postihnutím pod dozorom skú-
sených a špeciálnych pracovníkov. V neposlednom rade to bude aj 
možnosť pre rodičov detí stretávať sa, vymieňať si skúsenosti a rady.

Klientmi DSS môžu byť deti v neobmedzenom veku, lebo tieto deti 
sú večné deti, ktoré budú celý život odkázané na pomoc iných ľudí. 
My sme tu na to, aby sme im umožnili a dopriali čo najpohodovejší  
život. 

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

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

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

Sú tri veci v živote, ktoré majú najväčšiu hodnotu: láska, priateľstvo a rodina.
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¨ OZNAMY A POZVÁNKY

FELDENKRAISOVA METÓDA
V komunitnom centre Malíček v Bratislave

sme spustili Feldenkraisovu metódu pre deti
so špeciálnymi potrebami.

Terapiu je možné navštevovať formou
individuálneho programu

ako aj formou Týždenného cyklu

Ďalšie informácie o tejto terapii a možnostiach
prezradíme v ďalšom čísle.

Kontakt:
Denisa Hrbáňová 0905 447 766

denisa.hrban@gmail.com
Vyšehradská 25 ,Bratislava

www.nasmalicek.sk

MÔŽE BYŤ ZŤP POISTENÝ?
POTREBUJETE BEZPLATNE PORADIŤ?
Sama mám postihnutú dcéru, viem vám poskytnúť

informácie overené v praxi.

Macula poisťovacie služby - Václava Ridzoňová  
 Nám. M. R. Štefánika 3/3, 977 01 Brezno

tel.: 0907 069 691

ZASTÚPENIE: Allianz SP, AXA, ČSOB, Generali Slovensko, 
Groupama Garancia, Komunálna poisťovňa, Kooperatíva, 
Union, Uniqa, Wüstenrot 

PONUKA: Servisné služby 
 Poradenstvo 
 Vypracovanie ponúk - prehodnotenie
 Uzatvorenie nových  zmlúv 
 Cestovné poistenie, životné a úrazové poistenie,
 poistenie majetku, poistenie vozidiel

Potrebujete bezplatné zameranie na plošinu, 
sedačku či stropný zdvihák?

Potrebujete bezplatne odskúšať náš schodolez?

Volajte naše bezplatné číslo:
0800 105 707

a prvých 20 záujemcov získa zadarmo
2 lístky na benefičný koncert pre ZŤP        a

OSMIDIV,
ktorý sa koná v Amfiteátri v Banskej Štiavnici

dňa 17.08.2014 o 15,00hod.

V amfiteátri je zabezpečená preprava naším schodolezom.

Novootvorené Centrum Aktívneho vozíka
„Hviezdička“ vo Višňovom pri Žiline

Otvorením centra sa sprístupnia nové možnosti aktívneho oddy-
chu, rehabilitácie a rekondície pre deti a mládež so zdravotným 
hendikepom a mamičky s malými deťmi. Medzi aktivity, ktoré budú 
prístupné pre všetkých patria: Tvorivé dielne; Plávanie; Výlety do 
okolia; Športové aktivity; Rehabilitácia a iné.

Za podporu ďakujeme:
* Obecná samospráva
* Nadácia SLSP
* Nadácia Tatrabanky

* Nadačný fond Kia Motors Slovakia v Nadácii Pontis
* Grantový program Dôvera v Nadácii pre deti Slovenska

Teší sa na Vás kolektív občianskeho združenia Aktívny vozík

Aktívny vozík, občianskeho združenia, Višňové 580, 013 23 Žilina
tel.: 0914 208 886, IČO: 360 901 91, DIČ: 202 149 7115
Bankové spojenie: Tatrabanka a.s. č.ú. 266 2455 118/1100
web: www.aktivnyvozik.sk | e-mail: aktivnyvozik@gmail.com
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Tento príbeh sa stal veľmi dávno. Bolo to 
v krajine, ktorá dostala meno Srdiečkové krá-
ľovstvo. Žili v ňom poddaní a kráľ Dobrosrdc 
s kráľovnou Dobromilou. Kráľ s kráľovnou žili 
v nádhernom, prepychovom zámku s osem-
desiatimi komnatami. 

Vedľa zámku bola krásna záhrada s ovocný-
mi stromami a zámocký dvor zdobilo trblie-
tavé jazero. 

Kráľ Dobrosrdc bol dobrý a  spravodlivý 
a jeho poddaní sa mali dobre v tomto kráľov-
stve. Neexistovala v ňom nenávisť. V tomto 
kráľovstve všetci nažívali šťastne až kým sa 
niečo nestalo ... a  o  tom vám teraz budem 
rozprávať. Prihodilo sa to v  deň, keď mala 
kráľovná Dobromila priviesť na svet násled-
níka trónu. Kráľ Dobrosrdc sa veľmi tešil. 

No v  druhom, susednom kráľovstve, ktoré 
malo meno Mrakovo sa pripravovala hrozná 
vec. Žil tu kráľ Bohumil, ktorý bol opakom 
brata Dobrosrdca. Bol veľmi zlý. V  tomto 
kráľovstve vládla nenávisť, jeho poddaní 
boli nešťastní, mali sa zle. Zle vládol Bohu-
mil, poddaní museli tvrdo pracovať od svitu 
do mrku, dával im málo pláce. Ľudia sa ne-
smeli zasmiať, ani veseliť. Dobrosrdcov starší 
brat Bohumil, však  v  sebe dusil zlosť a  ne-
návisť k Dobromile, lebo si vybrala za muža 
jeho mladšieho brata a nie neho, a tak chcel 
spáliť celé kráľovstvo a zabiť úplne všetkých. 
No musel vymyslieť plán. 

Zatiaľ, čo Bohumil plánoval svoj zlomyseľný 
čin, Dobrosrdc a jeho poddaní čakali na prí-
chod malého bábätka. Kráľ stál nervózne 
pred mohutným, prepychovým zámkom, 
vedľa trblietavého jazierka s  komorníkom 
Miroslavom. 

Zopár hodín ubehlo, než jedna z  dvorných 
dám zavolala z  kráľovninho okna: „Kráľ môj 
máte dcéru, volá sa podľa vašej matky Angela.“ 

„Ó také šťastie!“ zvolal kráľ Dobrosrdc. Pri-
tom, tak rozhodil rukami, že buchol komor-
níka Miroslava a  ten padol do  jazierka, pri 
ktorom stáli. Komorník sa horko- ťažko vy-
štveral z jazierka. 

„Pán kráľ, idem sa prezliecť do suchých šiat, 
potom dám vystrojiť hostinu na  oslavu na-
rodenia princeznej Angely a prosím vás, keď 
sa dozviete nejakú radostnú správu neroz-
hadzujte rukami“, povedal mu komorník vy-

triasajúc si z nohavíc žlté rybky. 

„Haha, prepáč Miroslav nechcel som ťa zho-
diť... a pozvi aj obyčajný ľud. Treba im trocha 
oddychu od  toľkej práce“ odpovedal kráľ, 
smejúc sa a hádzajúc rybky naspäť do jaze-
ra. Komorník sa tiež smial, ale neodpovedal, 
odišiel do zámku. 

Kráľ išiel navštíviť svoju ženu i  dcérku. Sa-
mozrejme, keď sa začala oslava bolo veselo, 
jedlo sa, popíjalo a  tancovalo sa, pokým, 
Bohumil nezapálil prvý dom. Bohumil prišiel 
so svojím vojskom, ktoré zapálilo dom za do-
mom, už už sa blížili k  zámku. Bohumilov 
škodoradostný smiech sa rozliehal po  krá-
ľovstve. 

Dobrosrdc a  Dobromila vyšli na  kráľovský 
dvor, zrazu začuli Bohumilov hlas: „Dobromi-
la zomrieš spolu s poddanými, dcérou Ange-
lou a tvojím mužíčkom Dobrosrdcom, lebo si 
si zvolila za manžela môjho mladšieho brata 
a nie mňa!

Vieš čo? Miloval som ťa, ale už ťa nenávidím, 
preto musíš zomrieť!“, zúrivo kričal Bohumil. 

Skôr, než začali kráľ s kráľovnou prosiť o mi-
losť, Bohumil zapálil zámok a  jeho okolie. 
Kráľ Dobrosrdc bežal rýchlo do  komnaty, 
kde bola uložená princezná Angela v ružovej 
kolíske. Oheň bol všade, šľahal mu do tváre, 
no nevšímal si to.  Ľud ,už bol mŕtvy aj ko-
morník, aj dvorné dámy. Len dieťatko bolo 
nažive, pritúlil si ho k sebe a utekal zo zámku. 

Keď vyšiel von naskytol sa mu hrozný po-
hľad, uvidel Dobromilu s  prebodnutým 
hrudníkom Bohumilovým mečom, bez zná-
mok života. Slzy mu tiekli prúdom, no vedel, 
že sa musí dostať preč z  horiaceho kráľov-
stva. A  tak s bábätkom v náručí utekal, ako 
len vládal. Kráľovstvo bolo na  míle ďaleko, 
keď odpadol od únavy, smädu a hladu. 

Našťastie letel nad tým miestom dobrosr-
dečný párik drakov. Hneď, ako zazreli nevlád-
neho kráľa Dobrosrdca s maličkou Angelou 
vzali ich so sebou do  ich dračieho príbytku 
v skale. Dobrosrdca uložili v hosťovskej chyži 
na kamennú posteľ i prikryli ho s prikrývkou 
utkanú z machu. Keď sa kráľ prebudil preľa-
kane sa obzeral po kamennej miestnosti. 

„Ja som dračica Eleonóra a toto je môj muž 
drak Pazúr“, prihovorila sa dračica vystraše-
nému kráľovi.

 „A ty si kto?“, pokračovala. 

„Ja som kráľ Dobrosrdc, ktorý prišiel o ženu 
a o všetko“, odvetil  smutný kráľ.

„Neboj sa pomôžeme ti, ale teraz si oddých-
ni“, pripojil sa drak Pazúr. 

Princezná Angela mala kamennú kolísku ob-
loženú zeleným machom. Dračica jej zohria-
la mlieko, keď bola hladná a dala jej jesť. 

V noci, keď všetci spali letela nad dračím prí-
bytkom dobrá ježibaba na pokazenej metle. 
Metlu nezvládla a  preborila strechu a  ocit-
la sa v  dračej kuchyni. Bol to veľký buchot. 
Všetci vyskočili z  postelí a  utekali pozrieť 
do kuchyne, čo to bol za hluk. Ježibaba ich 
pekne pozdravila, ospravedlnila sa, že im 
spôsobila takú, veľkú škodu. A hneď to opra-
vila jediným kúzlom. Potom sa ešte opýtala, 
či chcú splniť nejaké želanie. 

„Ale môžem splniť len jedno“ dodala ježiba-
ba. 

Drak s dračicou si vymenili pohľady a jedno-
hlasne povedali: „No my by  sme si želali, aby 
si tuto nášmu priateľovi Dobrosrdcovi vrátila 
všetko o čo prišiel.“ 

„Viem o  všetkom, čo sa stalo a  vrátim mu 
všetko a  jeho brata Bohumila potrestám!“ 
odpovedala a začala čarovať. 

Skôr, než sa nazdali, ocitli sa všetci v znovu-
zrodenom kráľovstve, všetci ožili, komorník, 
poddaní aj kráľovná Dobromila. Kráľ bol 
veľmi šťastný. V celom kráľovstve znovu za-
vládlo šťastie! Drak Pazúr sa stal kráľovským 
radcom a  dračica Eleonóra pomáhala krá-
ľovnej Dobromile s výchovou malej Angely. 
A  čo kráľov brat Bohumil? Ježibaba ho po-
trestala za  jeho nenávisť a  zlomyseľné činy 
a  premenila ho na  chladný kameň. Kde sa 
podelo Bohumilovo kráľovstvo? Dobrosrdc 
ho spojil so svojím kráľovstvom, naďalej, vlá-
dol múdro i spravodlivo. A to je koniec tomu-
to príbehu.

Simona Strelcová

Volám sa Simona a mám 21 rokov. Som študentka obchodnej akadémie a úspešne som 
ukončila tretí ročník, škola ma veľmi baví. Moje záľuby sú čítanie kníh, rada chodím s ka-
marátmi von, do  kina a  hlavne keď mám čas, tak píšem príbehy, poviedky a  tak ďalej. 
Od malička mám detskú mozgovú obrnu v dôsledku toho nerozprávam a som odkázaná 
na invalidný vozík. No napriek tomu sa snažím žiť naplno, ako zdraví ľudia :)

Príbeh o spálenom srdiečkovom kráľovstve
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SPOSA BB vznikla 23. 7. 2001. Prvým predsedom sa stal pán 
PaeDr. Martin Golema. Ďalší členovia boli rodičia detí s autizmom. 
To, že sa rodičia podujali na založenie organizácie SPOSA v meste 
Banská Bystrica vyvstalo  z potreby zriadenia novej triedy pre deti 
s  touto špecifickou vývinovou poruchou. Na  špeciálnej základnej 
škole na Ďumbierskej ulici bola zriadená prvá trieda pre deti s au-
tizmom v Banskej Bystrici, ktorej vzniku napomohla aj SPOSA BB. 
V  roku 2012 v  septembri otvorila táto škola ďalšiu triedu pre deti 
s autizmom a s viacnásobným postihom, do ktorej nastúpilo 5 detí. 
Rovnako pre žiakov s autizmom na tejto škole otvorili aj praktickú 
školu, ktorá je pokračovaním vzdelania v  najvyššej možnej forme, 
vzhľadom na  schopnosti žiaka, po  základnom stupni vzdelania. 
SPOSA BB z časti supluje štát pri zakladaní takýchto tried. 
V decembri v roku 2013 sa predsedom SPOSA BB stala Mária Helexo-
vá, ktorá prebrala dlhoročnú štafetu pána Martiana Golemu.
Neodmysliteľnou súčasťou organizácie je komunita, ktorá sa stre-
táva a vzájomne si vymieňa poznatky a informácie z oblasti sociál-
nej, ale i zdravotnej problematiky. Podstatou je, aby sa vzájomným 
spoznávaním naučili prekonávať každodenné starosti. Porovnáva-
nie životných okolností veľa krát napomáha rodinám nazbierať sily 
k ďalšej existencii.
SPOSA BB finančne podporuje rodičov a učiteľky zo špeciálnej zák-
ladnej školy pri účasti na školeniach a kongresoch, ktoré sú venova-
né tejto problematike.
SPOSA BB má svoj osobitý vizuál, ktorým sú pootvorené dvere s kľú-
čom a nápis AUTIZMUS JE CESTA... AJ TÁ NAŠA, ktorá zobrazuje svet 
za dverami,  ktorý je krehký a od ktorého majú kľúč rodičia detí, ako 
ich ochrancovia. Iba od nich záleží ako odvážne tieto dvere pootvo-
ria, aby svet ich a detí vošiel do toho nášho - vášho.
SPOSA BB organizuje rôzne kultúrne a  komunitné akcie s  cieľom 
šíriť povedomie o  tejto špecifickej poruche, ktorá sa stáva globál-
nym, sociálnym a zdravotníckym hlavolamom. V tomto roku sa 1.4. 
uskutočnila na pôde radnice v Banskej Bystrici výstava obrazov detí 
a  mladých ľudí s  autizmom pod názvom „ Vidím, vnímam ,cítim , 
som jedinečný“, ktorou sa poukázalo na fakt , že autizmus má široké 
spektrum, v ktorom je možné objaviť neskutočný emočný potenciál, 
smerom k našej spoločnosti. 
Ďalšou obrovskou akciou (12.4.2014), ktorá podporila stretnutie ro-
dín z celého Slovenka a ich sieťovanie, bol projekt vysokofunkčného  
mladého muža s autizmom Jozefa Kotrého, pod názvom LEGOsen, 
ktorý bol dúfajme nultým ročníkom. Na tejto udalosti sa nám po-
darilo v  krátkom čase zložiť mozaiku zo skladania LEGA pre deti, 
nielen s  autizmom, ale aj zdravých, stretnutie rodičov pri diskusii 
s prizvanými hosťami z odbornej verejnosti. Deti mali možnosť vi-

dieť divadielko v podaní Bábkového divadla na rázcestí z BB, klauni 
z  Doktora červený nos dotvárali ohromnú atmosféru svojimi em-
patickými a  hlboko ľudskými vsuvkami. Super duchovno dopĺňali 
triedy a kaplnka Katolíckeho gymnázia Štefana Moysesa v Banskej 
Bystrici.
Celé podujatie v mesiaci apríl zavŕšili rodiny v nedeľu pri premietaní 
filmového predstavenia v priestoroch kina CINEMAX BANSKÁ BYS-
TRICA, LEGOpríbeh.
V júni, sa stretli (15.6.2014) rodiny s deťmi s autizmom na predprázd-
ninovom guľáši v Jakube. Na stretnutie prišli stáli, ale aj noví členovia 
a vznikli nové kamarátstva. Detičky si prišli na svoje, vďaka zviera-
tám, ktoré sú súčasťou dvora, mali možnosť absolvovať psychoreha-
bilitáciu a rodičia psychohygienu, pri vzájomných dialógoch. S deť-
mi sa zúčastnili aj krátkej prechádzky v priľahlej lesnej oblasti. Všetci 
odchádzali príjemne povzbudení, čo bolo účelom stretnutia.

Za SPOSA BB, Helexová Mária

Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom SPOSA
Banská Bystrica (SPOSA BB)
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SPOSA - ŽILINA
Zuzana Beňová
Do Stošky 8
010 04 ŽILINA - Bánová
tel.: 0908 924 940, 0948 444 153
www.sposazr.sk

SPOSA - PARTIZÁNSKE
Mgr. Anna Borátková
ul. Generála Svobodu 1271
958 01 PARTIZÁNSKE
tel.: 0903 405 737
e-mail: sposape@zoznam.sk 

SPOSA - NM
Roman Uhrecký
pri ŠZŠ na ul. Kollára 3
915 01 Nové Mesto nad Váhom
tel.: 0905 323 126
e-mail: uhrecky@zoznam.sk 

Klub rodičov aut. detí (KRAD)
Ing. Ivan Berta
Kollárova 4
949 01 NITRA
tel.: 0907 756 370
e-mail: kradnr@gmail.com 
www.autisti.sk

SPOSA - TRNAVA
Soňa Fülopová
Hlavná 17
917 00 TRNAVA
tel.: 0905 281 545
e-mail: sposa.t@gmail.com
www.sposa-t.sk

SPOSA - MARTIN 
Edita Šufliarska
Hollého 87
036 01 MARTIN 

SPOSA - LEVOČA
Spojená špeciálne základná
škola internátna Jána Vojtašáka
Predseda: Janka Dolanská 
Kláštorská 24/a
054 32 LEVOČA
e-mail: sposalev@post.sk 

SPOSA - KOMÁRNO
Alena Kajanová
Vodná 12/23
945 01 KOMÁRNO
tel.: 035 / 773 1408
e-mail: a.kajanova@orangemail.sk

SPOSA - KOŠICE
Mgr. Anna Uchnárová
Jasuschova 24
040 11 KOŠICE
Anke D: 055 / 645 1289
tel.: 0905 294 937

SPOSA - Považská Bystrica
Mgr. Martina Rojková
Hliny 1303/126
017 01 Považská Bystrica
tel.: 0944 508 337
e-mail: sposapb@gmail.com 
 
SPOSKA Žilina
Ing. Ivana Adamicová 
Hlavátková 16
010 01 Žilina 1
tel.: 0903 153 789
e-mail: ivana.adamicova@gmail.com
 
SPOSA - Banská Bystrica
Predseda: Mária Helexová
Tajomník: PaedDr. Martin Golema
Kollárova č. 42
974 01 BANSKÁ BYSTRICA
e-mail: helexova@gmail.com 
www.sposabanskabystrica.eu

SPOSA - TRENČÍN
Renáta Holbová
Strojárov 750/4
018 41 DUBNICA n.VÁHOM
tel: 0908 222 818
e-mail: rena.h@azet.sk 

SPOSA - ŠAĽA
Annamária Hakszerová
Jánošíkova 36
927 01 Šaľa
tel.: 0907 751 795
e-mail: hakszerova@zoznam.sk 

SPOSA - SENICA
Ivana Karvašová
Kunov 164
905 01 SENICA 

SPOSA - Nové Zámky
Ing. Erika Andová
Zdravotnícka 5
940 51 NOVÉ ZÁMKY
tel.: 035 / 641 6157, 0907 629 224
e-mail: sposanz@azet.sk 
www.autizmusnovezamky.sk

SPOSA - Dunajská Streda
Rényska 8
929 01 Dunajská Streda

SPOSA - PRIEVIDZA
Gabriela Mokrá
Malá Čausa 261
971 01 Prievidza
e-mail: sposa.prievidza@gmail.com

SPOSA - Žiar nad Hronom
Mgr. Eva Polakovičová
Tajovského 32/25
965 01 Žiar nad Hronom
tel.: 0905 381 534 
e-mail: sposa.zh@gmail.com 

ŽIVOT S AUTIZMOM - LTK
Riaditeľ: JUDr. Ivan Štubňa
976 02 Motyčky 16
tel.: 0948 711 737
e-mail: zsa.ltk@gmail.com 

SPOSA - Turiec
MUDr. Iveta Bujňáková 
B. Němcovej 2
036 01 Martin
tel.: 0907 669 218
e-mail: sposaturiec@gmail.com 
 
SPOSA - Ružomberok
Bibiana Ondrejková 
Na ohrady 107/43
034 01 Liptovská Štiavnica
tel.: 0915 808 945
e-mail: sposark@gmail.com

Organizácie SPOSA na Slovensku
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Suroviny: 
kuracie prsia

anglická slanina 
tvrdý syr 
saláma 
vajcia 

soľ 
korenie 

mletá paprika
olej

Postup:
Kuracie prsia som naklepala na  rezne, oso-
lila, okorenila, posypala mletou paprikou.  

Na  dno formy do  pekárničky som poukla-
dala slaninu, na  ňu mäso. Rozbila 4 vajíčka 
a pridala nastrúhaný syr. Na to som poukla-
dala salámu. Zasa som postup zopakovala. 
Na syr som dala mäso a nakoniec slaninu. 
Zapla som pekáreň na  program pečenie. 
Pieklo hodinu ale bolo to málo, tak som za-
pla program ešte raz. Po  polhodinke bolo 
upečené. Vyklopila som na  pekáč s  vyšším 
okrajom. Treba dať pozor lebo v  pekárni je 
dosť šťavy. Šťavu som vyliala do  rajničky. 
Urobila z  nej omáčku, tak že som nechala 
prejsť varom a zahustila múkou. Ako príloha 
sa hodí ryža a k tomu uhorkový šalát.

Kuracie prsia z pekárničky
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KATARÍNA
KNECHTOVÁ

HEX
ZDENKA PREDNÁ

SMOLA A HRUŠKY

DETSKÝ FOLKLÓRNY SÚBOR 
RADOSTNÍK

EASY PEASY

ZUMBA S MICHELLE 

MODERUJE: JOŽO PROČKO
(DOMINIKÁNSKA REPUBLIKA)

Občianske združenie Milan Štefánik vás pozýva na 5. ročník
bene�čného koncertu pre osoby s mentálnym postihnutím

Vstupné je bezplatné pre osoby s mentálnym a zdravotným postihnutím, ZŤP a pre deti do 140cm.


