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môže jazdiť bez obmedzenia, nevybije sa
Mimoriadne dlhá životnosť
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Vnútorná zvislá plošina bez ohradenia

Zvislá plošina s ohradením - exteriér
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Je krásny letný čas a s ním ďalšie číslo nášho časopisu. Slnečné lúče zohrievajú a lákajú do prírody. Voľné chvíle Vám
môže spríjemniť.

Pomôcky pre ťažko zdravotne postihnutých

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

Terapie

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

Skutočný príbeh

Myslíme si, že nielen chlebom je človek živý a chceli by sme
sa prezentovať s touto našou ideou. My vám nechceme len
niečo predať, my chceme, aby sa vám žilo o niečo lepšie. Aspoň informovaním, AKO SA TO DÁ dosiahnuť, aké sú cesty
a možnosti k lepšiemu zvládnutiu denného žitia - o to sa
snažíme.
Nájdete v ňom články o pomoci pre Inak obdarených, napríklad ako si vybaviť pomôcky pre imobilných pacientov,
predstavujeme rôzne organizácie, školy, ktoré sa venujú
inak obdareným a veľa iných zaujímavých tém.
Ďakujeme Vám za Váš záujem a tešíme sa, ak sme Vám aspoň trošku pomohli...
MP
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¨ POMÔCKY PRE ŤAŽKO ZDRAVOTNE POSTIHNUTÝCH

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

Hneď zavolajte na našu BEZPLATNÚ linku: 0800 105 707

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

Monika Ponická
konateľ a obchodný riaditeľ

Náš obchodný zástupca Vás rád navštívi a:
•
•
•
•
•
•

vykoná bezplatné zameranie a vyhotovenie ponuky,
poradí najvhodnejšie riešenie z hľadiska praktického využitia aj ceny,
v prípade potreby pomôže s vyplnením žiadosti o finančný príspevok,
v prípade potreby pomôže pri jednaní s UPSVaR,
poradí ako získať zdvíhacie zariadenie bez doplatku,
bezplatne pomôže vašim členom vyriešiť Váš problém s bezbariérovosťou.

SPIG s.r.o. ponúka
POMÔCKY PRE ŤAŽKO ZDRAVOTNE POSTIHNUTÝCH
Tulská 2, 960 01 Zvolen
spig@spig.sk • www.spig.sk
BEZPLATNÁ LINKA

0800 105 707

Peter Slabina
hlavný konštruktér
technický riaditeľ

STAVBA BEZ BARIÉR
Kúpelňa 3v1
funkčná • bez bariér • elegantná
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terapie ¨

Feldenkraisova metóda
Feldenkraisova metóda je forma somatického vzdelávania, pomenovaná podľa Dr. Moshe Feldenkraisa, D.Sc. Sila tejto
metódy spočíva v prebudení prirodzenej
schopnosti nervového systému meniť sa,
prispôsobovať sa, a teda i zlepšovať sa. Tento pohybový tréning zameriava svoju pozornosť na prepojenie pohybu a vnímania.

dotyku. Explorácia lektora smeruje k rozpoznaniu základných pohybových vzorcov,
reakcií a obmedzení tela dieťaťa, ako aj toho,
do akej miery sa to, čo rodič povedal, zhoduje s tým, čo on svojím dotykom cíti. Lektorovi
pritom pomáha jeho skúsenosť ako aj motoricko-senzorická citlivosť, ktorú si neustále
cibrí v procese praxe.

Funkčná integrácia je časť Feldenkraisovej
metódy, ktorá umožňuje uspokojovať individuálne požiadavky a záujmy detí so špeciálnymi potrebami. Ide o individuálny spôsob
nervovo-svalovej prevýchovy, ktorý zlepšuje
funkčnosť tela. Lektor sa pomocou jemných,
neinvazívnych dotykov dorozumieva s dieťaťom a ich prostredníctvom stimuluje základné pohybové vzorce, ktoré sa z rôznych
dôvodov vo vývoji týchto detí neprejavili
a v dôsledku postihnutia ich telesné a mentálne prejavy zaostávajú, resp. sú nevyvinuté. Vďaka tejto práci deti dosahujú pokrok
nielen v pohybovom prejave, ale aj pri iných
aktivitách a činnostiach.

Na základe svojich zistení zvolí lektor konfiguráciu a polohu tela, (základnými sú
ľah na chrbte, na boku, na bruchu) v ktorej
prebieha ďalšia časť lekcie. Dôležité je, aby
si lektor s dieťaťom dokázali vytvoriť živý
a premenlivý priestor, v ktorom sa vnímajú
a cítia, a ktorý by sa dal definovať ako spoločný priestor, v ktorom každý z nich vníma
a cíti a zároveň je vnímaný a cítený. V takomto prostredí sa dieťa dokáže uvoľniť a prostredníctvom svojho nervového systému ľahšie prijíma nové informácie cez stimuláciu,
ktorú pohybom jednotlivých častí jeho tela
sprostredkúva lektor. Pri práci si lektor pomáha rôznymi pomôckami. Podložky, penové valce, deku využíva na podporu rôznych
častí tela, ktoré mu pomáhajú zlepšiť komfort dieťaťa a jeho stimuláciu k pohybu.

Lekcie funkčnej integrácie sú formou kinestetickej komunikácie, pri ktorej jemný dotyk
lektora stimuluje spätnú väzbu, ktorá dieťaťu odkryje nové možnosti pohybu. Výsledkom tohto špecifického dialógu je zmenená,
prirodzenejšia organizácia pohybu a zlepšená pohyblivosť rôznych častí tela, najmä
končatín, ktoré majú deti hypertonické resp.
aktivácia hypotonických častí ich tela.

Ako prebiehajú lekcie?
Lekcia Funkčnej integrácie prebieha väčšinou na špeciálnom stole, pričom je dieťa
oblečené. Lektor po úvodnom rozhovore
s rodičom, ktorého cieľom je zistiť, aké má
dieťa problémy a aké terapie už absolvovali, nadviaže s dieťaťom kontakt pomocou
www.inakobdareni.sk

Lekcia trvá
od 45 do 60 minút.

Viac informácií
o metóde a kontakt
na lektorku
Miroslavu Kovářovú
nájdete na:

www.feldenkrais.abp.sk
júl 2015 I Inak obdarení I
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¨ skutočný príbeh

Aj keď človek nevyhrá boj, tak už je víťazom
VÁŽENÍ PRIATELIA,
dovoľujeme si Vám dať do pozornosti jeden
príbeh, skutočný osud človeka, ktorý potrebuje Vašu pomoc. Osud rodiny, ktorá sa každý deň spolieha na zázrak a hľadá akúkoľvek
šancu na záchranu života pre svojho syna
Radka Potockého, priatelia, ktorí zdieľajú
jeho facebookovú stránku Malformatio Arnold - Chiari a aktívne sa zapájajú pri hľadaní
pomoci.
Radoslav Potocký (26 r.), ako jediný na Slovensku a jeden z 10 000 000 ľudí má vzácnu
chorobu, dôsledkom ktorej telo stráca kolagén a umelo podávaný sa nevstrebáva natoľko, aby ho vzpružil. Odchádzajú mu orgány,
koža puká, zuby sa štiepia, prestal mu celkom
fungovať močový mechúr, telo sa postupne
rozpadáva. Jeho chôdza začala byť postupne
labilnejšia, najprv neposlúchali nohy, potom
aj ruky, svalstvo sa oslabovalo.
Dnes už je Radko pri chôdzi kompletne odkázaný na rodičov. Každodenne trpí veľkými
bolesťami, tie mu zmierňujú veľké dávky podávaného morfia. Rodičia sa pri jeho posteli
striedajú 24 hodín denne, keďže Radko spí len
veľmi málo, maximálne 2 až 3 hodiny denne,
celé noci pri ňom bdejú jeho najbližší.
Čo Vám pomáha prežiť?
Je to sila nevzdávať sa - bojovať.
Ako sa posúvate každodenným životom?
Je to od života ťažké, je to ťažký úder, ktorý
sme dostali, ale sme radi, že sme tu, prekonávame ťažké prekážky, ale sa nevzdávame, ideme ďalej a myslím si, že tou správnou cestou.
Vytýkanie od ľudí, že syna nechávam na smrteľnej posteli... je pre mňa už tabu, vieme, čo
sme dokázali... aj za pomoci dobrých ľudí. Dôležité je, že sme našli správne, ale iba podporné lieky, krémy, BIO potraviny zo zahraničia.
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Čo Vám doteraz pomohlo?
Spolupatričnosť ľudí, aj jedno dobré slovo
urobí človeka silnejším...
Čo by bola pomoc pre Vás do budúcna?
Pomoc tu máme - v domácom prostredí, ale
to naj... by bolo, ak by sa našla vakcína.
Každodenná réžia Radkovej liečby stojí jeho
rodičov denne okolo 50,-€. Tie idú na vitamíny, krémy, pretože mu praská koža a vytvárajú sa krvácajúce rany. Aj 12x za deň potrebuje krémovať celé telo. Poisťovňa mu hradí len
morfium od bolesti, všetky ostatné náklady
hradila rodina z vlastných zdrojov, finančne
sa kompletne vyčerpali a sú odkázaní na pomoc nás všetkých.

tiam som na Vás niekedy mrzutý, vy viete, že
mi na Vás záleží a že som Vám veľmi vďačný
za všetko... Neľutujem nič v živote, lebo zažil
som toho veľa aj vďaka Vám... Vy, moji drahí rodičia, ste mi od detstva plnili moje sny
a rozmary, súrodenci, ktorí ste ma bránili
a stáli pri mne aj v najťažších chvíľach, radili
v živote. Dominik, ktorého beriem ako svojho malého brata, s ktorým som trávil svoje
voľne chvíle, s ktorým som sa nikdy nenudil.

KONTAKT:
Radko Potocký
Vihorlatská 3, Humenné 066 01

Radko môže užívať len tieto krémy: NCR D-Line Nutrient Cream, Colagen Elastin, Rumalaya a Voltaren Forte.
Čo by ste chceli odkázať ľuďom, ktorí
majú akékoľvek problémy?
Odkaz od maminy Júlie: Nevzdávať sa, nahlas rozprávať, čo človeka trápi, nikto nevie,
odkiaľ príde pomoc...
Odkaz od Radka: Aj keď človek nevyhrá boj,
tak už je víťazom, lebo sa nevzdal a bojoval.
Bol tu pre svojich blízkych, priateľov a snažil
sa im spríjemniť deň, aspoň tým úsmevom...
Tak to je odkaz pre všetkých: Bojujte a nevzdávajte sa. Každý deň ma zmysel, aj keby
neviem ako zle bolo. Nikdy nie je tak zle, aby
nemohlo byt horšie, ale s úsmevom je deň
krajší.
Najväčšia podpora, ktorú si človek môže
priať, je od rodiny, ktorá pri mne stojí v dobrom aj v zlom, nie ako niektorí ľudia. Ďakujem
Veronike Potockej, Dominikovi Potockému,
Júlii Potockej a môjmu osobnému masérovi
ockovi. Ste môj poklad, aj keď kvôli boleswww.inakobdareni.sk

pomoc pre inak obdarených ¨

My, ženy na vozíku

zík a to rovno elektrický, pretože svalová dystrofia, ktorú som dostala do vienka vo veku 22
rokov, si berie svoje, či chcem alebo nechcem.

Už sa stalo samozrejmosťou, že sa o ženách
v časopisoch píše úplne všetko a dosť otvorene. Samozrejmosťou sa však dodnes u nás
nestalo, aby sa písalo o živote žien na vozíku.
Ako tieto ženy žijú, čo ich teší a čo ich trápi?
Sú iné ako ich „zdravé“ rovesníčky? Akú majú
podporu v rodine? Ako a či zažívajú podporu v obci, meste, kde žijú? S akou mierou
podpory zo strany štátu môžu rátať? Akým
spôsobom sú pre ne zabezpečené služby
a zdravotná starostlivosť? Veľkou neznámou
je sexuálny život žien žijúcich na vozíku.
Spôsob, akým sa môžu prezentovať v očiach
verejnosti, či vôbec majú pre to vytvorený
priestor. Otázok je neúrekom. Týmto túto
tabu tému odkrývam, a svojimi skúsenosťami, ako ženy sediacej na vozíku dvadsať
rokov, chcem svojimi príspevkami priniesť
nový pohľad na nás, ženy na vozíku.

Vo všetkých bežných činnostiach som odkázaná na pomoc inej osoby. Potrebujem
pomoc aj pri presune na toaletu, pri otáčaní
sa v noci na druhú stranu, pri obliekaní, pri
kúpaní. Pomoc musím mať prakticky 24 hodín denne. Napriek tomu som žila a žijem,
myslím si, zmysluplný život.

Sem tam sa v médiách objaví článoček
o žene na vozíku aká je šikovná, že vyhrala
nejakú medailu na športovej súťaži, prípadne zaznamenala iné úspechy. Objaví sa
prekvapujúci článok, ak žena na vozíku prinesie na svet dieťa, ale stále je to len o tých
“iných“ ženách a nie rovnocenných. V našej
spoločnosti stále pretrváva silná deliaca čiaru medzi zdravými ženami a nami, ženami
na vozíku.
Kto som?
Volám sa Ľudmila Gričová, mám 59 rokov
a ako som už spomenula, vyše dvadsať rokov
musím používať namiesto vlastných nôh vo-

Nuž ako začať?
Keď som bola oslovená, aby som prispela
do novej rubriky, tak ma to trošku zaskočilo.
Mojím každodenným spoločníkom vozík nie
je. Pravdupovediac ma vždy hnevalo, keď
ma naň chceli alebo chcú posadiť. Veď mám
barly. Nebolo to ľahké, kým som sa k nim
dopracovala. Musím sa však priznať, že som
nad tým uvažovala. Čo ak? Čo keď? Môže sa
stať kadečo...
Uvedomujem si, že akékoľvek pohybové obmedzenie má svoje úskalia. Také tie každodenné, aj tie, čo zaskočia a dokonca dajú zabrať.
Keď má človek namiesto vozíka barly, tak sa
dostane na miesta, kde vozík nemôže. To je
všetkým viac ako jasné. Viem vyjsť po schodoch, ak je tam zábradlie. Nepotrebujem
toľko miesta na parkovanie auta, ani hľadať
v kaviarni väčší priestor, aby som si vôbec
mohla sadnúť. V obchode si dokážem zobrať
z pultov veci, ktoré sa samozrejme nenachádzajú mimo mojej výšky, ale za to postihnutie zodpovedné nie je. To skôr môžem poslať
kolkovanú žiadosť na vysvetlenie mojim
rodičom, ale pravdepodobne by to nemalo
žiadnu odozvu, lebo genetická výbava je
daná a basta.
www.inakobdareni.sk

Celú dobu sa zamýšľam nad tým, prečo je život žien na vozíku niečím, o čom sa otvorene
v našej spoločnosti nehovorí, nepíše? Je to aj
preto, že sú onálepkované ako „vozičkárky“
a nie sú vnímané ako ženy - na vozíku. Sama
som proti tomu, ak sú ľudia, odkázaní na pomoc vozíka, označovaní ako vozíčkar – vozíčkarka. Nie, v prvom rade je to žena – na vozíku, muž – na vozíku!
Je potrebné uvedomiť si a myslieť na to,
že vozík je naša nevyhnutnosť, tak ako pre
slabo vidiaceho okuliare, a doposiaľ som
nepočula o tom, aby takého človeka volali
„okuliarnikom“. A presne v tom je ten rozdiel!
Vnímať niekoho, kto sa pohybuje na vozíku
ako kopu nešťastia, ako človeka, ktorý nepotrebuje od života nič okrem základných
životných potrieb, jesť a spať, je absurdné.
My, ženy na vozíku, sme rovnako citlivé, milé,
plačúce, smejúce sa, hádavé, mlčiace, zlostné, múdre, drzé, milujúce, nemilujúce, skrátka ženy. Mnoho žien na vozíku je zatvorených doma, schúlených a nesebavedomých.
Často sa uzatvárame pred svetom, avšak nie
je na to žiadny dôvod. Bojíme sa prejaviť,

Ak idem k niekomu na návštevu a výťah je
mimo prevádzky, tak tým tiež nie som stokrát nadšená, ale vyleziem hore s prestávkami. Rozcvička nie je na škodu. Nuž a ak
zazvoním, otvoria mi dvere a ja dýcham ako
tesne pred infarktom, to znova nie je o diagnóze, ale kondičke.
Boli aj dni, keď som aj zapochybovala o mojom striktnom rozhodnutí v žiadnom prípade si nesadnúť na vozík, nech sa aj všetci
na hlavu postavia. Kým nemusím, tak to neurobím! Sú totiž dni, keď nik nemôže pomôcť
a vy just potrebujete... a tak čo iné zostáva,
len to zvládnuť, nie?
Neviem tlačiť vozík s nákupom. Pokusy boli
a ja som letela ako bez bŕzd so zvykovými
efektami, ako keby ma práve okradli. Pred
pádom ma niekto ochránil, nepamätám si
tvár, dokonca ani či to bol muž alebo žena.
V tom momente to ani neriešite, lebo ste
radi, že ste celý. Keby som mala vozík, nákupné vozíky sú tomu prispôsobené.
Predstavte si, že máte hroooznú chuť
na zmrzlinu a sadnúť si pri stánku sa nedá.
Lavičky sú síce o dobrý kus ďalej, ale kornútok nemám ako chytiť. Iba ak mám šťastie
a pani za pultom ma pozná, donesie von stoličku a ja si môžem dopriať dostatok kalórií

vyjadriť svoj názor, svoju chuť do života. Nebojme sa vykročiť do sveta. Namaľovať, navoňať, nosiť sukne, priliehavé tričká. Aj ženy
na vozíku sú krásne, plné energie a chuti
do života. Len tak sa budeme cítiť spokojne
a dobre...ak si nič nebudeme odopierať.
Čo však potrebujeme, nie je len vozík, ale
zabezpečený, úplne rovnocenný a nezávislý život. O tom, ako je to v našich rodinách
a spoločnosti ako takej, o tom, čo nás teší
alebo hnevá, aj o tom, či a ako nám potrebné podmienky pre skvalitnenie nášho života
vytvára štát, budem písať postupne.
Teší sa na vás Ľudmila Gričová
Kontakt: ludmila.gricova@gmail.com

navyše, aby som zas nadávala na druhý deň,
keď sa postavím na váhu. Vozík by v tej chvíli
veru bodol. Rozhodla som sa tak, tak bojujem bez neho.
A asi najviac ma pichlo pri srdci, keď sme si
tak ako rodinka vykračovali po pešej zóne
a moje krstňa prišlo ku mne a chcelo mi dať
ruku a ja som nemohla. Dívalo sa na mňa
tými svojimi očkami a videla som v nich
otázku, že či ho fakt akože nechytím... Tiež
mi vtedy napadlo, no vidíš, keby si mala vozík, tak si ho dáš do lona a veziete sa spolu.
Samozrejme pochopil a už dnes mi dáva
ruku, aby mi pomohol (čo zas ešte stále nejde, ale už je to lepší pocit, aspoň trošku), alebo uteká za mojím priateľom, aby mi prišiel
pomôcť.
Čo som tým všetkým chcela vlastne povedať? Vozík určite nie je životná výhra. Ak sa
niekto z vás na ňom ocitol, určite to nie je
niečo, čo ste si vybrali. Ani barly nie sú výhra
v lotérii. To si uvedomuje asi každý z nás. Ale
na druhej strane, či už máte pri posteli ráno
barle, alebo vozík, aj jedno aj druhé nám pomáha žiť ako tak plnohodnotný život aj keď
s obmedzeniami, ktoré s tým prichádzajú.
M.J.
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Pomáhať iným je zmyslom môjho života
Je krásny májový zamračený piatok. Vybrala
som sa do Bratislavy na dohodnuté stretnutie a urobila rozhovor do časopisu. Mám
obavy, či príde. Poznáme sa iba prostredníctvom sociálnej siete. Ja ju poznám svojím
spôsobom už dlho, ale ona mňa nie. Prichádza a v tom momente celú kaviareň zaplavujú slnečné lúče, hoci vonku na oblohe vládnu
ťažké sivé mračná.
Milí čitatelia,
dnes som si na rozhovor vybrala sympatickú
mladú ženu, ktorá je plná pozitívnej energie.
Ženu, ktorá v každom človeku hľadá len to
dobré. V Poluse vedie školu varenia pre deti,
kde ich učí, ako si pripraviť raw zmrzlinu,
zdravú desiatu či iné zdravé a chutné dobroty. Má množstvo rôznych aktivít, o ktorých
ste možno ani netušili.
Je mamou dvoch detí – syna Jakuba a dcérky Marušky. Hoci je jej denný program nabitý povinnosťami, našla si čas na rozhovor.
Jej hlas poznáte z dabingu a tvár z televíznej
obrazovky. Pri šálke dobrého capuccina v pozitívnej nálade a s úsmevom na tvári na moje
otázky odpovedala Zuzka Vačková. Áno,
Zuzka je známa slovenská herečka, ale mňa
zaujala svojou ochotou pomáhať iným. Takže
tento rozhovor nebude s herečkou Vačkovou,
ale so Zuzkou, ktorá pomáha ,aby život INAK
OBDARENÝCH bol krajší a ľahší.
Zuzka, stáť pred filmovou kamerou či na divadelných doskách, to je snom hádam každej malej slečny. Bol to aj Tvoj sen?
V podstate ani nie, ako malé dieťa som chcela byť lekárkou. Neskôr, keď v televízií vysielali reláciu Zlatá brána, veľmi som túžila účinkovať v tejto relácii, dokonca som sa chcela
kvôli tomu presťahovať do Košíc, čo moji
rodičia neschválili. Cestu k herectvu som
si našla neskôr. Veľmi ma bavila gramatika
a chcela som byť jazykovedkyňa. Keď som sa
zapisovala do krúžku, došlo k malému nedorozumeniu. Z gramatického krúžku sa vykľul
krúžok dramatický. V tom čase pán režisér
Štefan Uher hľadal do svojho filmu zdutú pubertiačku a vybral si mňa. Bola som vo veku
zdutej pubertiačky a svoju rolu som hrala
viac-menej prirodzene :) To jedno chybné
písmenko zmenilo nielen môj život. Moja
dcérka Maruška chodila so mnou na natáčanie od mala. Videla moju prácu a zapáčila sa
jej. Takže vplyvom všetkých týchto udalostí
sa aj Maruška začala venovať herectvu a momentálne natáča nový seriál Dvojičky pod
vedením Andyho Krausa.
Zuzka, v súčasnosti Ťa diváci spájajú s postavou Alice z Paneláku. Je to mierne pojašená, ale vtipná postava. Ako ,,spolu vychádzate?“
Alicu mám veľmi rada. Má jedno veľké pozitívum - prináša na tváre divákov úsmev. Nech
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sa deje, čo sa deje, je za tým vždy náznak
nejakého nadhľadu, aj keď sa hnevá, jej hnev
skončí úsmevom. Je to postava, ktorá aj keď
sa hnevá či mračí, vyvolá úsmev na tvári. Ľudia by si mali brať z nej príklad a riešiť problémy s humorom. Aj v dabingu som mala
možnosť dabovať a prekladať texty, kde som
sa stretla v situačnej komédii s podobnými
postavami ako Alica - kde sa v rodine každý
snažil presadiť svoj názor, ale nešiel za tým
tvrdo, ale s láskou. Problémy, ktoré rodina
mala, sa snažili riešiť s nadhľadom, porozumením a láskou.
Tvoje meno je späté aj s pomocou pre INAK
OBDARENÝCH. Viem o Tebe, že sa rada
zapájaš do rôznych projektov, či už ako
moderátorka alebo účinkujúca. Ako si sa
dostala k tejto veľmi prospešnej činnosti?
Ako moderátorka alebo hosť som sa zúčastnila napr. projektu Hodina deťom a množstva iných. V zákulisí som sa zoznámila
s deťmi z detských domovov, ale aj INAK
OBDARENÝMI. Tak začali vznikať prvé uzlíky
priateľstva. Začala som chodiť do detského
domova v Bernolákove s Bibkou Ondrejkovou a Andrejkou Karnasovou. Snažili sme sa
zorganizovať výlet, urobiť program na Mikuláša. Na Vianoce podarovať deťom aspoň
malú drobnosť. Angažovali sme hercov - kolegov, kúpili sme darčeky pre deti. Každý si
vybral zo zoznamu dieťa, kde mal napísanú
poznámku, čo by si dieťa prialo alebo aké
má záujmy .Podľa toho sa vybral darček pre
konkrétne dieťa. Po čase sme museli našu
činnosť zastrešiť, a tak vznikla nadácia, ktorá
sa postupom času pretransformovala na občianske združenie. Pri jej zrode stáli Bibka
Ondrejková, Veronika Gabčová Lučeničová
a Štefan Pogany. Združenie LINAJE pomáha deťom a mladým dospelým postihnutým
autizmom. Vydali sme knižku Rozprávky

z ôsmeho svetadielu, ktorú napísala Sylvia
Záhorcová, mamička autistického syna. Veronika Gabčová Lučeničová, Gizela Oňová,
Marián Grexa, Bibiana Ondrejková a ja sme
napísali po jednej rozprávke.V súčasnosti sa
združeniu venuje Bibka a Veronika. Pracujú
s autistickými detičkami v SPOSA V Trnave
a snažia sa pomáhať rodinám týchto detí.
Keď sa narodí malý človiečik a je zdravý, všetko je fajn, ale keď do rodiny pribudne dieťatko inak obdarené, zrazu je všetko inak, celý
život sa obráti. Kto má zdravé dieťatko, si to
ani nevie predstaviť. Je to ťažké, možno si to
niekedy rodičia ani neuvedomujú, aké náročné to je. Celú starostlivosť o dieťatko berú
ako samozrejmosť. Takíto rodičia si zaslúžia
uznanie a pomoc. Potrebujú byť odľahčení
od každodenných povinnosti a potrebujú aj
spestrenie svojho života. Je mi cťou, že môžem aspoň trocha pomôcť svojou troškou.
Nakoľko som v súčasnosti veľmi vyťažená,
nemôžem sa im venovať podľa svojich predstáv. Teší ma, keď vyzbieram hoci malú sumu
alebo získam dar od sponzora do centra 8
svetadiel na Borovej pre deti a mladých
dospelých postihnutých autizmom a takou
formou im pomôžem.
Zuzka + bicykel = charitatívna akcia s názvom CEZ SLOVENSKO ZA 5 DNÍ
Áno - tento rok to bude už 8. ročník. Vďaka
nadačnej činnosti som sa zoznámila s Miroslavom Bulovským. Je to zakladajúci člen OZ
PARASPORT 24. Toto združenie sa venuje
ľuďom na invalidných vozíkoch a zrakovo
postihnutým. Vedie ich k športu a ukazuje
im, že aj napriek svojmu handicapu môžu
športovať.
Akciu CEZ SLOVENSKO ZA 5 DNÍ podporujú všetky televízie na Slovensku. Pelotón
tvoria osobnosti z jednotlivých televízií, ľuwww.inakobdareni.sk

pomoc pre inak obdarených ¨
dia mediálne známi a druhú polovicu pelotónu tvoria handicapovaní ľudia - vozičkári
a zrakovo postihnutí. Myšlienka tejto akcie
je jednoduchá: Keď som už dostal INÝ DAR
a som inak obdarený, sedieť a ľutovať sa
nemá význam!!! Môžem žiť a môžem si užívať život aj napriek svojmu handicapu!!!
Keď sa chce, dá sa... dá sa to dokázať. Chceme ukázať všetkým ľuďom, ktorých trápia
rôzne problémy, či už finančné, zdravotné
alebo problémy s láskou, že je dôležité prehodnotiť svoje bôle a pozrieť sa na daný
problém z iného uhla - oplatí sa kvôli tomu
môjmu problému takto trápiť, keď vidím človeka, ktorý by sa mohol trápiť 1000x viac ako
ja, ale bojuje, snaží sa užívať si život naplno
a s radosťou? A ja tu stojím na mieste a trápim sa???
1. júna 2015 sadneme na bicykle a ideme cez
Slovensko. Prvýkrát zo západu na východ.
Iste nás budú bolieť zadky, nakoľko prejdeme 400 km, ale ten pocit stojí zato.
Zuzka, spolupráca s týmto združením vyústila do Tvojej ďalšej veľmi prospešnej
aktivity.
Viem, kam mieriš. Pre stredné školy sme začali robiť po Slovensku prednášky o tom ,ako
vnímať hendicap. Máme za sebou približne
10 prednášok. Som milo prekvapená s akým
obrovským úspechom sa akcia stretla. Prečo
to robíme? Keď ideme naprieč Slovenskom
na bicykli, vidíme, že ľudia nevedia, ako
sa majú správať k inak obdareným ľudom.
Nevedia, či prejaviť ľútosť, či sa majú snažiť
pomôcť, alebo si inak obdareného nemajú
vôbec všímať. Do reštaurácie príde s nami
mladé dievča, ktoré od narodenia nemá ruky
iba malé prstíky - samozrejme, že priťahuje
pozornosť. Ľudia sa pozerajú, pretože dovtedy niečo podobné nevideli. Nastáva zvláštna
chvíľa, keď ľudia nevedia, čo robiť. Pomocou
prednášok sa snažíme z pohľadu handicapovaných ľudí aj z pohľadu nás, čo to už máme
za sebou, vysvetliť naše postoje a skúsenosti, aby sa mladí ľudia vedeli zorientovať
v tejto oblasti a ako majú vnímať handicap.
Robíme to zábavnou formou, aby ľudia od-

chádzali na srdiečku potešení, ústa usmiate,
srdiečka otvorené a hlavičky nabité novými
užitočnými informáciami. Vystupuje s nami
Katka Landlová - gitaristka a speváčka, Radek Bakalař - šoumen a kúzelník. Katka spieva, Radek zabáva, ja moderujem. Pridáva sa
k nám Mirko Bulovský či Pavlinka Triščová.
Je to mladá žena, ktorá sa narodila bez rúk.
Venuje sa maliarstvu - maľuje nohami krásne obrazy. Pridávajú sa k nám mnohí ďalší.
Radosť mi spôsobuje odozva - čítam maily
alebo správy na fb. Študenti mi píšu vety:
„Bol to najkrajší zážitok môjho života, zmenili ste môj pohľad na takýchto ľudí“ a podobne. Snažíme sa zmeniť pohľad mladých
na túto oblasť života, mladí chcú o týchto
ľuďoch vedieť viac, zaujíma ich daná téma,
majú množstvo otázok. Je potrebné dať im
odpovede. Teším sa, že mladí ľudia po našej
prednáške vedia ako prelomiť bariéry a nemajú strach či zbytočné obavy ako majú komunikovať s INAK OBDARENÝMI.

5 naj Zuzky Vačkovej
Najkrajší zážitok: mám ich veľmi veľa. Dnes

ráno prišla ku mne do postele Maruška, porozprávali sme sa, odviezla som ju do školy.
Po návrate domov som pri raňajkách viedla
rozhovor so synom... bolo to nádherné ráno
- krásny zážitok.
Naj motto: Ži a nechaj žiť - snažím sa nehodnotiť ľudí, akceptujem ich takých, akí sú. Niekedy ma však zradí moje ego a predvedie mi
výstup - nechám ho, nech si užije, ale potom
sa rýchlo vraciam nohami späť na zem.
Naj interprét: Norah Jones, slovenská hudobná scéna a hlavne Katka Landlová.
Naj jedlo: milujem jedlo, som poživačník gurmán a nie som disciplinovaná :)
Milujem sviečkovú, keď sa urobí so zeleninou a troškou smotany, ryby, minútky, ovocie a zeleninu.
Naj autor kníh: Pavel Hirax Baričák, Maxim
Matkin, Eva Borušovičová.
Ďakujem Zuzke za poskytnutie rozhovoru
a verím, že pozitívna energia, ktorá z nej sršala, sa preniesla prostredníctvom časopisu
aj do vašich domovov.

Nikdy sa nezbavuj svojich ilúzií.
Keď sa stratia, síce ešte môžeš existovať, ale prestávaš žiť. (M. Twain)
www.inakobdareni.sk
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Deň otvorených dverí v Impulze
Dňa 21.5. 2015 sa konal náš impulzácky Deň
otvorených dverí. Začal o 9:00 hodine.
Naša pani riaditeľka vítala hostí, pomáhali jej Kristínka, Marcelka a Tomáš. Hosťom
sme ponúkli malé pohostenie. Hostia si vo
sviečkárskej dielni mohli vyrobiť vlastnú
sviečku. Na chodbe sa zase vyrábali s našou
pomocou originálne odznaky. Pri vstupe
do Impulzu máme zavesený Strom želaní.
Práve v relaxačnej miestnosti si hostia mohli
urobiť osobné želania pre tento strom. Pán
Novotný premietal naše videá z nakupovania a varenia. V rehabilitačnej miestnosti si
hostia maľovali na hrnček a na svietnik rozličné ornamenty, ale mohli si aj zariadiť papierový dom podľa vlastnej fantázie. Každý
rok máme na výpomoc vojačky z Kuchyne
a práve ony v salóniku oživovali tváre veselými motívmi. Do Impulzu prišli žiaci zo
Základnej školy Turnianska, zo Špeciálnej

základnej školy Žehrianska, z Praktickej školy, klienti z Domova sociálnych služieb Rozsutec a z Domova sociálnych služieb Sibírka.
Poobede sa prišli pozrieť aj rodičia našich
klientov. Niektorí rodičia si v dielni vyskúšali
výrobu sviečok. Hostia sa pri odchode podpísali do kroniky. Náš Deň otvorených dverí
skončil o 16:00 hodine. Veľmi sa nám páčil
a veríme, že to bol zaujímavý deň aj pre našich hostí a prídu nás pozrieť aj nabudúce.

Deň detí na Kačíne – bez bariér

- Country Trop, Trampas, či Pedierko z Dúbravky.
Pri získavaní zážitkov býva pre naše deti obtiažne premiestňovanie sa. To opäť pre nás
sponzorsky zabezpečil Dopravný podnik
Bratislava a.s., ktorý na tento deň vyčlenil
špeciálny nízkopodlažný autobus, ktorý
všetkých bezpečne doviezol ráno do krásnej
prírody hlboko v lesoch Malých Karpát a popoludní ich opäť doviezol späť do mestského ruchu.
Ďakujeme Mestským lesom v Bratislave, ktorí nám umožnili toto nádherné miesto využiť
na usporiadanie krásneho podujatia.
Vďaka všetkým zúčastneným a hlavne tým,
ktorí priložili ruku k vydarenému dielu ,sme sa
spojili a vyčarili našim deťom úsmev na tvári.
To je pre všetkých najväčšou odmenou.
Veríme, že o rok sa spojíme opäť a oslávime
jubilejný ročník Dňa detí!
Autorky článku:
Mgr. Terézia Hlobeňová, Ing. Viera Freyová

Jeden z najkrajších sviatkov sme oslávili
všetci spolu. Žiaci zo Spojenej školy na Mokrohájskej 3 spolu so svojimi rodičmi, učiteľmi, vychovávateľmi, asistentmi, priateľmi
a trampmi.
Už 24. ročník v krásnom prírodnom prostredí na Kačíne priniesol nielen deťom deň plný
zábavy, hier, športu i kultúry. Veľmi príjemne a zaujímavo ho tradične pripravili trampi
z osady S.T.O. TAMBORA pod vedením Kyslíka a Kola.
Do aktivít sa zapojili všetky deti, ani ich zdravotné obmedzenia neboli prekážkou v tom,
aby si vyskúšali niečo nové, zábavné i poučné a opäť prekonali samých seba. Zaujímavé bolo najmä „vzlietnutie“ do korún stromov, prevezenie sa na poníkoch, tancovanie
dobových tancov pod vedením profesionálov zo skupiny Silmarion i ukážky poslušnosti
služobných psov z kynológie mestskej polí-

cie. Zaujímavá bola ukážka dobrovoľných
záchranárov z Off Road Rescue Teamu, ktorí
simulovali vyslobodenie raneného účastníka dopravnej nehody z prevráteného auta.
A bolo toho ešte oveľa viac...
Deti súťažili v rôznych disciplínach (hod
šípkami, hod podkovou, streľba airsoftovými guličkami,...), za ich zvládnutie získavali
„kačínske“ peniaze a v kačínšope si za ne
kupovali rôzne hračky, písacie potreby, sladkosti a rôzne drobnosti pre radosť a pre potešenie. Tie deťom venovali súkromné firmy
a štedrí sponzori, za čo im Ďakujeme.
Nikto nezostal hladný ani smädný. Tamboráci
nám pripravili výborné polievky, guláš i pečené mäso. Deťom chutila aj cukrová vata, či
špekačky ktoré si mohli na ohni sami opiecť.
Do tanca i na počúvanie nám počas celého
dňa hralo trampské piesne niekoľko skupín

Janka Rybáriková

Adresa zariadenia je:

Impulz
Turnianska 10, 851 07 Bratislava

www.psc-impulz.sk

Všetky ryby v mori nikdy nenakŕmiš. (Horecký)
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KÚPELE LÚČKY a.s.
Neplodnosť,
skrytý problém budúcnosti
Dnešná doba je čoraz viac zameraná na zdravý životný štýl. Trendom je viac sa hýbať, dopriať si viac odpočinku a v strave zvyšovať
podiel zdravých biopotravín. Následkom
prudkého nárastu produktivity práce a s tým
spojeného stresu sa do každodenného života ľudí preniesli aj civilizačné choroby. Nepriamym vplyvom je aj hrozba zvyšujúcej
sa neplodnosti, ktorá je stále podceňovaná.
Neplodnosť môže byť pre mnohé páry veľkým psychickým trápením. Niekedy sa tento
problém dá vyriešiť s prekvapivou ľahkosťou, nastavením správnej liečby a počatie sa
čoskoro dostaví. Tradíciu, skúsenosti, kvalitu služieb a skvelé výsledky v tomto smere
poskytuje líder v liečbe gynekologických
chorôb na Slovensku, KÚPELE LÚČKY a.s.
Lúčky aj po opätovnom rozšírení svojho
liečebného zamerania pokračujú naďalej
v dlhoročnej tradícii a úspechoch v liečbe
gynekologických ochorení. Pri liečbe kúpele využívajú celé spektrum procedúr spolu
s liečivou termálnou minerálnou vodou,
vďaka ktorej dosahuje liečba veľmi pozitívne výsledky. Jedinečnosť KÚPEĽOV LÚČKY
spočíva v liečivej vode, ktorá má vysoký obsah vápnika, až 606 mg/l, so zachovaním odporúčaných pomerov s inými prvkami. Spojenie krásnej prírody a „prameňov zdravia“,
blahodarne pôsobí na ľudský organizmus.
Ďalším „pokladom“ sú ľudia, ktorí obetavo
pracujú v kúpeľoch a snažia sa klientom
vytvoriť prijemné prostredie na regeneráciu tela i duše. U pacientov rezonuje ich
teplý ľudský prístup ku každému jednému
klientovi a snaha pomôcť mu, vďaka čomu
sa opakovane radi vracajú. Liečba samozrejme prebieha pod lekárskym dozorom. Už
od apríla 2006 je v KÚPEĽOCH LÚČKY zriadená aj gynekologicko-pôrodnícka ambulancia. KÚPELE LÚČKY zároveň poskytujú veľké
množstvo liečebných a relaxačných pobytov, a práve preto sú skvelým miestom pre
celú rodinu.
Viac ako tisíc slov však povedia príbehy našich úspešne liečených klientov. Jednou
z nich je aj pani Mariana z Trenčína. „V roku
www.inakobdareni.sk

2002 sa mi po komplikáciách spojených
s mimomaternicovým tehotenstvom výrazne znížila šanca ďalšieho otehotnenia. Moja
diagnóza znela sekundárna sterilita. Pol roka
po zákroku som absolvovala liečbu v KÚPEĽOCH LÚČKY – procedúry ako rašelinové zábaly, elektroliečba a špeciálne cvičenia v bazéne s liečivou vodou pôsobiacou zvnútra
i zvonka. Mesiac pobytu v pokojnom prírodnom prostredí ma tiež vytrhol z hektiky
všedných dní a pomohol mi nájsť vnútorný
pokoj, čo bolo v mojej situácii rovnako dôležité. Som presvedčená, že aj účinky liečby
výrazne prispeli k tomu, že dnes môžem vidieť, ako moja dcérka Ela objavuje „svet okolo“. Šťastne skončil aj príbeh páru z Prahy.
„Právě před rokem nastupovala moje žena
Jiřina na lázeňskou léčbu ve Vašich lázních.
Manželka předtím absolvovala lázeňské pobyty v Čechách, ale u Vás byla velice spokojená. A o co více, po absolvování lázeňského
pobytu otěhotnela, o což jsme se snažili
mnoho let. Věříme tomu, že prodělaná lázeňská péče u Vás, spolu s pokroky v lekářské
vědě, učinili tento zázrak. Nyní je naší holčičce 2,5 měsíce“.
Ak teda hľadáte riešenie problému neplodnosti prírodnou cestou, pod dohľadom odborníkov s viac ako 300-ročnou históriou,
KÚPELE LÚČKY sú to správne miesto.

Kúpeľná liečba pre pacientky
s gynekologickými ochoreniami
KÚPELE LÚČKY, aj po rozšírení indikačných
zameraní, stále ostávajú verné svojej dlhoročnej tradícii – liečbe gynekologických
ochorení. V rámci tejto indikácie liečime
všetky podskupiny. Pri liečbe týchto pacientiek využívame celé spektrum procedúr, ktoré je možné v našich kúpeľoch poskytnúť.
Najčastejšie sú u nás liečené stavy po gynekologických operáciách. Druhou najčastejšou indikačnou skupinou je sterilita a poruchy ovariálnej činnosti. Dnes sa problémy
sterility riešia na pracovisku IVF (pracovisko
asistovanej reprodukcie), ale aj v tejto dobe
u týchto pacientiek má kúpeľná liečba svoje
nezastupiteľné miesto. Preliečené pacientky
majú až 90 %-nú úspešnosť v IVF. Nepopierateľne má na tom zásluhu unikátna minerálna voda a procedúry, ktoré sú v nej vykonávané.

Unikátna liečivá minerálna voda
KÚPELE LÚČKY a.s. disponujú minerálnou
vodou s blahodarnými účinkami na liečbu
rozličných ochorení, nakoľko jej zloženie vápnik, železo, oxid uhličitý a stopové prvky,
liečia pooperačné stavy a zvyšujú celkovú
imunitu. Liečivá minerálna voda z dvoch vrtov sa využíva vo svojej prirodzenej forme
v bazénoch, aj vo všetkých separátnych kúpeľoch.
Ako prísť na liečenie do KÚPEĽOV LÚČKY?
Máte gynekologické problémy, ste po gynekologickej operácii alebo túžite otehotnieť
a nedarí sa Vám? Oslovte svojho ošetrujúceho lekára – gynekológa a požiadajte ho o vypísanie návrhu na kúpeľnú liečbu. Kúpeľný
návrh vypísaný lekárom je potrebné doručiť
do Vašej zdravotnej poisťovne. Hneď pri vypísaní, prípadne pri doručení do zdravotnej
poisťovne, požiadajte o pridelenie návrhu
do KÚPEĽOV LÚČKY a.s. Poisťovňa návrh
posúdi a v prípade, že spĺňate všetky náležitosti, ho schváli a pošle Vám oznámenie
o schválení návrhu na kúpeľnú liečbu.
KÚPELE LÚČKY liečia nasledovné indikácie:
• Onkologické choroby
• Choroby tráviaceho ústrojenstva
• Choroby z poruchy látkovej výmeny a žliaz
s vnútornou sekréciou
• Netuberkulózne choroby dýchacích ciest
• Nervové choroby
• Choroby pohybového ústrojenstva
• Ženské choroby
• Choroby z povolania
• Prevencia a podporná liečba osteoporózy

KÚPELE LÚČKY a.s., 034 82 Lúčky
tel.: +421 (0)44 4375 561
tel.: +421 (0)44 4375 111
e-mail: kupele@kupele-lucky.sk
http://kupele-lucky.sk
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INAK OBDARENÍ V ŠKOLE V. – NAŠA ŠKOLA
V predchádzajúcich článkoch som písala
o deťoch, ktoré sú zaradené do C variantu
a s ktorými pracujem už 7 rokov. Teraz by som
chcela predstaviť celú našu školu. Spojená
škola na ulici Malé Tatry 3, v Ružomberku
je obklopená stromami a krásnou prírodou
ako v Tatrách. Škola obsahuje tri organizačné
zložky – Špeciálnu základnú školu, Základnú
školu s materskou školou pri zdravotníckom
zariadení (pri detskej nemocnici), Základnú
školu pri zdravotníckom zariadení (Národný
endokrinologický ústav v Ľubochni).
Špeciálnu základnú školu navštevuje asi stovka detí, ktoré sú zaradené do variantov A, B, C
a vo dvoch triedach sa vzdelávajú deti s autizmom. Deťom sa venuje 24 špeciálnych pedagógov, školská psychologička a o chod školy
sa stará aj 6 nepedagogických zamestnancov.
A čím je naša škola špeciálna?... Samozrejme
tým, že odovzdávame naším inak obdarovaným deťom čo najviac vedomostí s prihliadnutím na ich zaradenie, rozvíjame ich zručnosti a návyky, učíme ich, aby boli v živote
samostatné a sebestačné a v neposlednej
rade ich vychovávame. S láskou, trpezlivosťou, pochopením.
Naše deti trochu pomalšie čítajú, niektoré
ťažšie píšu, robí im problém počítanie, preto
najviac hodín rozvíjajú svoje pracovné zručnosti. A najradšej zo všetkého sa zabávajú
a súťažia. Tu im poskytujeme široký priestor,
aby ukázali, aké sú talentované, ako vedia
spievať, tancovať, recitovať, hrať divadlo,
športovať, a neboja sa predviesť to aj iným,
prekonávajú svoj strach a s odvahou ukážu,
čo v nich je.
Majú radi hudbu a spev, vystupujú so speváckym súborom Vtáčatá. Na jeseň uvijú
kytičku krásnych pesničiek pre starkých
v domove seniorov, cez Vianoce spievajú
vianočné pesničky na tradičnom vianočnom
koncerte, a tiež svojim kamarátom v DSS,
a pri tom im pomáhajú s divadielkom deti
z dramatického krúžku, ktoré každý rok nacvičia dve až tri dramatizácie.
Najradšej zo všetkých súťaží majú Miniplayback show, ktorá ich naštartuje hneď na jeseň, tu súťaží skoro celá škola. Deti si vyberú
svojho obľúbeného speváka, kapelu, naučia
sa text, a potom sa za sprievodu hudby snažia svojho idola čo najviac napodobniť. Je to
zábava plná tanca a modernej hudby. Táto
súťaž sa zapáčila aj deťom z iných škôl, tak si

chodia k nám zasúťažiť na krajské kolo.
Na jar, v marci zas predvedú naše deti svoje
recitačné umenie. Už 21 rokov recitujú krásne
básničky aj prózu, ktoré im pomôžu vybrať
pani učiteľky, táto súťaž má názov Ranené
vtáčatá a deti recitujú v krásnom prostredí mestskej knižnice. Recitačný „maratón“
pokračuje regionálnym kolom , ale už pod
názvom Gaňova Tarnava a končí krajskou
prehliadkou. Odtiaľ najlepší postupujú do celoslovenského kola do Spišskej Novej Vsi.
V máji máme ďalšiu krásnu tradíciu v speve
slovenských ľudových piesní , kde k nám zas
prídu aj kamaráti z okolitých miest. To by ste
neverili , aké „zlato“ majú v hrdielkach niektorí z nich a naozaj pri počúvaní piesní idú
po tele zimomriavky .
Tie deti, hlavne chlapci, ktorí sú viac športovo nadaní, bojujú na futbalových a stolnotenisových súťažiach, častokrát prinesú so
sebou aj nejakú trofej.
Popri tom všetkom ešte naše šikovné deti
dokážu namaľovať krásne výkresy, ktoré
posielame do rôznych výtvarných súťaží,
na ktorých bývajú často ocenení.
Po celý rok / ak to počasie dovolí / chodia
na celodenné vychádzky do blízkeho okolia,
ale niekedy sa im podarí pocestovať aj ďalej,
boli už v Bratislave, Trenčíne či Košiciach.
Každý rok sa snažíme zakončiť spoločným
výletom, párkrát sme boli v obľúbených
Bojniciach, ale aj vo Vysokých Tatrách, alebo
na Orave.
Naše deti si veľmi rýchlo a šikovne dokázali
osvojiť aj prácu na počítačoch, vedia surfovať po internete, pracujú s iPadmi, a tak si
obohacujú svoje vedomosti modernou a pútavou formou.
Práve v tomto roku oslavuje naša škola 30.
výročie založenia, a to je čas na hodnotenie
práce obetavých a nadšených pedagógov
i nepedagogických zamestnancov. Tí sa snažia viesť deti cestou spoznávania života, prekonávania prekážok, dosahovania úspechov,
ale najmä cestou lásky a porozumenia. Ako
spievame v našej hymne – Každý z nás má
šancu, svojou cestou ísť, každý túži spoznať
lásku, k svojmu cieľu prísť.
Silvia Kedroňová
Viac informácií aj obrázkov na stránke školy
http://szsrbk.edupage.org

Kontakt:
SPOJENÁ ŠKOLA - Špeciálna základná škola Ružomberok
Adresa školy: Malé Tatry č. 3, 034 01 Ružomberok
Telefón: 044 / 432 85 74, 044 / 430 41 28, 044 / 430 41 27, +421 905 613 409
e-mail školy: szsruzomberok@mail.t-com.sk
http://szsrbk.edupage.org
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SPOLOČNOSŤ NA POMOC OSOBÁM S AUTIZMOM ¨

Lego spája – celoslovenské stretnutie

rodín s deťmi s autizmom a iných komunít
Už je to za nami. Pol roka plánovania komunikovania, doťahovania detailov, osobné
stretnutia. Keď som vymýšľala pokračovanie
k minuloročnému prvému projektu Lego
sen, ktorý vzišiel z iniciatívy mladého muža
s autizmom Jožka a SPOSA BB ho následne
realizovala, napadlo ma, že minulý rok to bol
sen a teraz je už čas niečo robiť, nadstavovať. Keďže táto skladačka je rozmanitá vo
farbách, tvaroch, veľkostiach, skrsol vo mne
nápad dať tomu názov Lego spája. Spojiť
rodiny detí s autizmom, iné komunity, verejnosť, školu, proste všetkých tých, ktorí dozreli na niečo vyššie.
Niekedy v septembri minulého roku to bolo
ešte čosi neurčité. Najprv som oslovila našu
ŠZŠ na Ďumbierskej, ktorej pani riaditeľka
Mgr. Miklošovičová bola tejto myšlienke naklonená. Najprv bola dohoda, potom som
začala oslovovať minuloročných partnerov
a hľadala nových. Od apríla minulého roka
som prešla procesom učenia, spoznávania
nových ľudí, makala som sama na sebe. Bez
toho by to nešlo. Pracovala som na vzťahoch,
na všetkom, čo som ešte nemala zvládnuté.
Vďaka mnohým veciam som začala aktívne
popri všetkom pracovať s rodičmi, s ich problémami, kontaktovala som sa s vhodnými ľuďmi, ktorí pomáhali slabším spomedzi nás. Riešila kopec „neviditeľných“ problémov, cez ne
nachádzala nových silných partnerov. Začala
písať do časopisu Inak obdarení. Motivovala
svojich úžasných rodičov. Nie som psychológ
a nie som ani „len rodič“, som človek, ktorý si
povedal, že zmena je možná, lebo zmena nie
je vo svete, ale je v nás. A tak som sa rozhodla,
že Lego spája bude mať tú silu pospájať všetky ohnivká mojej ročnej tvrdej práce, ktorú
málokto vidí. Hodiny prebdených nocí, keď
som bola pri vás, mojich najslabších. Neprešlo
to do mňa, ale pochopila som, že ten oheň vo
mne by ma zničil, ak by nehrial vás, ktorých
nikto nepočúva, za ktorých nemá kto hovoriť
to, čo sami vnútorne žijú a prežívajú. Nie ste
mi ľahostajní, nikto z vás. Každý z vás je skladačka, ktorej autorom ste vy sami a je na vás,
aby ste svoje dielo urobili v dokonalosti.
Lego spojilo úžasné veci, stretla som úžasných ľudí, ktorí nás podporili vecne, finančne, vlastným ľudským vkladom, fyzickou pomocou, dobrým slovom, objatím, mlčaním,
keď bolo potrebné.
V sobotu a nedeľu (30. a 31. mája) sa vďaka
tvrdej mravčej práci podarilo niečo nádherné,
aj počasie prialo, slnko zohrievalo svet svojimi
zlatými lúčmi. Deti a personál školy deň pred
tým krásne vykosil záhradu, upravil všetky
priľahlé plochy. Detská pomaľovali asfalt pred
školou obrázkami s motívmi lega, nápismi. Pomáhali pri vykladaní materiálu, pani učiteľky

www.inakobdareni.sk

asistovali. Jedna veľká rodina. Bolo cítiť osobné zaangažovanie sa všetkých zúčastnených.
Klauni z červeného nosa nás v sobotu tešili
svojou prítomnosťou, deťom nafukovali balóny, skákali s nimi v nafukovacom hrade.
Urobili zaujímavú prezentáciu o ich krásnej
práci, ktorá bola neskutočne poučná, nik netuší, ako sa musia pripravovať na toto zodpovedné povolanie.
Robot Swanformer s jeho asistentkami nám
robil príjemnú spoločnosť, deti i dospelí sa
s ním fotili a nadväzovali sa nové priateľstvá.
Deti skladali z lega rôzne veci, spolu s rodičmi, dobrovoľníkmi, klaunmi aj kamarátmi.
Tety z firmy, ktorá nám skladačky zapožičala,
deťom nechali jednu celú prepravku lega.
Vedeli asi prečo. Niektoré detičky prišli až
po skladaní a boli sklamané. Vďaka nim sa
sklamanie premenilo na nádej, že v nedeľu
bude súťaž pokračovať. Vďaka sponzorom
boli odmenené za svoje dielka. Radosť detí
je na nezaplatenie.
Na stretnutí sa diali aj malé zázraky, keď mamička prvýkrát v živote mohla na chvíľku
odísť od svojho synčeka a on sa bezstarostne hral s legom a inými deťmi. Aj takéto nepatrné chvíle sú v našich očiach zázraky.
Mladý muž Miloš nám urobil nádhernú prezentáciu o vesmíre. Pol roka na sebe tvrdo
pracoval a patrí mu môj obdiv.
Arteterapia, ktorú viedli dievčatá Monika
a Marcelka, vytiahla z našich detí obrovský
emočný potenciál v podobe krásnych obrázkov a pomaľovaných tričiek, bolo príjemné vidieť rodičov vysmiatych a spokojných
s deťmi i samých so sebou.
Tvorivé dielničky viedli pani učiteľky a zapojili sa aj rodičia s deťmi, pomáhali aj naši zlatí dobrovoľníci. Deti vyrábali z cesta pekné
výrobky a zdobili medovníky rôznymi motívmi, niektoré v krátkom čase padli za obeť
detičkám ako sladkosť.
Z mestského úradu zavítal medzi nás mladý zástupca primátora Martin Turčan, ktorý s nami prebral v krátkosti témy okolo
problematiky autizmu. Milým hosťom bola
bezpochyby pani europoslankyňa Janka
Žitňanská, ktorá s nami trávila chvíle radosti
a pohody, každému, kto mal záujem s ňou
hovoriť, venovala čas. Zúčastnila sa s nami aj
oceňovania detičiek za ich výtvory.
Deti si v nedeľu mohli užiť muzikoterapiu
s dievčatami Zuzkou a Martou, kanisterapiu
s pani Trenčanovou, malé športové zápolenia
s pani učiteľkami zo školy a aj tvorivé dielničky.
Prišli medzi nás rodinky s deťmi s autizmom,
ktoré majú aj iné diagnózy, ako je napríklad
tuberózna skleróza (OZ ASTUS), o ktorej som

síce počula, ale poznala som len jednu osobu, ktorá ju má. Autizmus je skutočne prienikový a týkajú sa ho rôzne iné diagnózy, ktoré
človek s autizmom môže mať.
Teší ma, že dobrovoľnícky nám prišli pomôcť
dievčatá Inka a Vanda (Svetielka nádeje), navštívila nás aj naša Ivetka Burianeková s dcérou Katkou a jej manželom (OZ Inak obdarení). Konečne sme chvíľku mohli byť spolu
a stretnúť sa pod jednou „strechou“. Vďaka
tomuto podujatiu sa postretali mnohí a nadviazali kamarátstva. Tí, ktorí sa už poznali,
utužili svoje vzťahy, spojili sa iné združenia
vzájomnou pomocou, aj osobnou podporou - Janka Vigašová s Viktorkou (OZ Nožička). Stretlo sa viacero občianskych združení,
zameraných na rôzne druhy znevýhodnení.
Vďaka dobrovoľníkom (Erika  K., Silvia  Ž.,
Peter  H., Diana  H., Šarlotka  W., Matej  V.,
Lucka  F., Andrejka  G., Jarka  H., Miriam  K.,
Ivana  G., Janka  S.) sme všetci mali možnosť
absolvovať dva super dni plné zábavy, dobrej nálady, tvorenia, oddychu, nových kontaktov a malých zázrakov. Lego spája bolo
o spájaní dobrých vecí, ktoré sa spoločnými
silami podarilo krásne zvládnuť. Spomínam
si na slová našej pani riaditeľky ŠZŠ na Ďumbierskej v BB, keď sme túto akciu plánovali.
„Kde je vôľa, tam je cesta“. Spoločne sme
všetci, s vôľou robiť veci čo najlepšie a od srdiečka, vykročili na spoločnú cestu.
MH
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Postrehy mamičiek z podujatia Lego spája
...tento môj príbeh sa odohral na úžasnom
podujatí z názvom „Lego spája“ ktorej usporiadateľom bola SPOSA BB v spolupráci so
ŠZŠ na Ďumbierskej ulici. Je to jednoduchý
postreh, keďže nepatrím medzi maminky,
ktoré dostali do vienka schopnosť dopodrobna rozpísať svoje zážitky.
Všetko sa odohralo v Špeciálnej skole v Banskej Bystrici na Ďumbierskej ulici. Počasie
nám prialo a všetky rodiny s detičkami mali
možnosť vychutnať si úžasnú akciu vonku
v areáli špeciálnej školy, ktorá je ako stvorená
na odolanie nátlaku šibalstiev našich Inak obdarených detičiek. Každý zúčastnený si prišiel na svoje - od tých najmenších až po tých
najviac pojašených - dospelých. Na začiatku
každého privítal vysmiaty pedagogicky zbor
s krásnymi farebnými balónikmi, ktorý nás
následné odprevadil na dvor, kde už na nás
čakali súťaže a akcie. V očiach všetkých detičiek ihneď zaiskrili iskričky. Na všetkých čakal
skákajúci hrad, tvorivé dielne, stan plný lega,
lego robot, maľovanie na tričká, neustále
vysmiati klauni, vodenie psíka, opekačka,
vystúpenie tanečných skupín, úžasné ceny
a čestný hosť p. Janka Žitňanská. Každý si prišiel na svoje. Mňa najviac potešilo, keď som
sa mohla po dlhom čase stretnúť s mamičkami s podobným osudom.
Preto som navždy zaviazaná piatim konkrétnym mamičkám, ktoré mi pomáhajú prekonávať všetky moje prekážky a popritom
ani ich ťažký osud neobišiel. Keďže neviem,
ako by som sa im mohla odvďačiť, tak aspoň takto verejne a úprimne sa vám, baby
moje, poďakujem. Ivetka B., Ingridka, Janka
V. a Katka P... všetky tieto maminky sú mojou
minulosťou, prítomnosťou a aj budúcnosťou. Veď milé maminky „Inak obdarených
detičiek“, určite mi dáte za pravdu, ak napíšem, že len vďaka takýmto krásnym podujatiam ako bol aj „Lego spája“, si nájdeme
spriaznené duše a navzájom si pomôžeme,
podržíme sa .
S úctou maminka Inak obdareného dieťatka,
Katka Matejkovičová
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Na začiatku sa Vám chcem predstaviť - volám
sa Katka Pavlovčáková a som mamička 2 detičiek - 7-ročného. Janka a 5-ročného Miška,
ktorý je autista. Pochádzame z východného
Slovenska- Sobraniec.
Prednedávnom sme boli na stretnutí autistov v BB - Lego spája. Privítali nás príjemné
a vysmiate pani učiteľky, ktoré nás zaviedli na prekrásny školský dvor plný balónov
a ľudí. Bola tam aj nafukovacia žirafa, na ktorú deti ihneď vyskočili a nevedela som ich
odtiaľ dostať, ale potom sa mi ich podarilo
prehovoriť na skladanie lega - tam sme spoznali aj iné detičky a ich rodičov. Počasie nám
prialo, tak sa konala aj opekačka, na ktorej
sme sa suprovo najedli. Deti sa zapojili do
rôznych súťaží, za ktoré dostali plno cien
a mohli sa vybehať a vystrájať s ostatnými
detičkami (a psíkom). Ja sa Vám chcem poďakovať za suprové občerstvenie. Za suprových ľudí, ktorých mi bolo cťou spoznať
a ktorí majú stále na tvári úsmev. ĎAKUJEM
za VŠETKO. Bolo mi s Vami veľmi príjemne
a cítili sme sa ako DOMA.
Katka Pavlovčáková

Na podujatie Lego spája som sa veľmi tešila hlavne z toho dôvodu, že sa už konečne
stretnem aj osobne s dovtedy len virtuálnymi kamarátkami. Iné je rozprávať sa cez správy na facebooku a občas si zavolať a iné aj
vidieť sa osobne.
My sme prišli do BB len v nedeľu. Bolo krásne počasie. Slnečné lúče hriali. Zo všetkých
rodičov, ktorí majú autistické deti, som cítila pokoru a vyrovnanosť, za čo ich veľmi
obdivujem. Autizmus je asi najnáročnejšia
diagnóza. U týchto detí nikdy nevieme, ako
budú reagovať, kedy príde na nich záchvat
zúrivosti, kriku... Mamičky musia mať silné
nervy, aby zvládali každú situáciu.
Obdivujem hlavnú organizátorku Majku Helexovú, že má silu pomáhať a spájať rodiny
s podobným osudom. Sama má syna autistu. Viem, že najlepšie sa vedia vžiť do života
týchto rodín len tí, ktorí prežívajú to isté. Preto ďakujem Majke, že sa na to dala a pomáha aj týmto spôsobom. Mne toto stretnutie
dalo veľmi veľa. Dodalo mi silu bojovať, ale aj
pomáhať ďalej. Majka mi je veľkým vzorom
a príkladom. Teším sa, že aj vďaka nej máme
náš časopis pútavejší a pestrejší. Verím tomu,
že sa pripoja aj ďalší rodičia a postupne budú
dávať na papier svoje pocity a postrehy zo života. Ďakujem Inge Š., ktorá pomáha deťom
s onkologickým ochorením, za podporu a povzbudivé slová. Som rada, že sme pri kávičke
podebatovali o bežnom živote, ale aj o spolupráci. Ďakujem Silvii Ž., s ktorou som sa tiež
stretla prvýkrát, aj keď len na chvíľku, ale
zistila som, že mám pri sebe jednu z ďalších
spriaznených duší. Ďakujem Katke M. za to, že
vďaka nej sa môžeme zviditeľniť a riešiť vážne
problémy, ktoré nás skúšajú, ale aj posilňujú. Ďakujem aj ostatným rodičom, ktorí prišli
na toto podujatie a začali sa spájať a podporovať. Som veľmi milo prekvapená, že sa našlo dosť sponzorov, ktorí prispeli, spestrili život
a pomohli deťom Inak obdareným.
Želám všetkým rodičom hlavne veľa sily a trpezlivosti.
Iveta B.
www.inakobdareni.sk

Občianske združenie

INAK OBDARENí

Keď ochorie člen rodiny na zákernú chorobu, alebo po úraze ostane
na vozíčku, ale aj ak sa narodí dieťa, ktoré má v lekárskej správe rôzne
ťažké diagnózy, pre rodinu je to šok. Nevedia sa vysporiadať s myšlienkou, čo sa stalo, veľa krát sa pýtajú:
Prečo sa to stalo? Prečo práve nám? ...
Je to náročné na psychiku a keď si pomyslíme, že musia ešte riešiť
byrokratickú odyseu s úradmi, nevedia na čo majú nárok, čo všetko
podľa zákona môžu dostať z UPSVaR, tak sme tu práve pre nich.
Poradíme, pomôžeme, povzbudíme, s heslom:
„ZVLÁDNUŤ STAROSTLIVOSŤ O INAK OBDARENÉHO ČLENA
RODINY SA DÁ.“
Hlavným cieľom a zameraním združenia je združovať postihnuté
osoby a ich blízke osoby, resp. osoby žijúce v spoločnej domácnosti
s postihnutými osobami, pomáhať im vo všetkých oblastiach života, podporiť integráciu postihnutých osôb do spoločnosti, pomôcť
im pri zdolávaní každodenných bariér a spoločenských predsudkov,
podporiť ich vedomostný rast a prekonanie obmedzení každého druhu, pomôcť postihnutým osobám isť hore a žiť bez bariér.
Za účelom dosiahnutia svojho cieľa sa občianske združenie bude zameriavať najmä na:
• pomáhanie napredovaniu rozvoja osobnosti postihnutých osôb
bez rozdielu na vek, postihnutie a pod.,
• motiváciu postihnutých osôb,
• informovanie, pomáhanie, motivovanie a robenie radosti postihnutým osobám,
• podpora jedinečnosti postihnutých osôb, rozvoj ich tvorivých
schopností,
• zlepšenie kvality života postihnutých osôb a skvalitnenie ich domáceho prostredia,
• zlepšenie života postihnutých osôb prostredníctvom dostupných
technických pomôcok, zdvíhacích zariadení a iných zariadení a pomoc pri manipulácii s týmito technickými zariadeniami,
• riešenie technických parametrov domácností s postihnutými osobami,

• podporu slovenských výrobcov technických zariadení pre postihnuté osoby,
• zlepšenie právneho povedomia postihnutých osôb ohľadne ich
zákonných nárokov,
• podporu každodenných aktivít postihnutých osôb pre život bez
bariér,
• podporu a organizovanie vzdelávacích, kultúrnych a športových
aktivít pre postihnuté osoby,
• podporu v poradenskej, sociálnej, finančnej, zdravotnej a technickej oblasti života postihnutých osôb,
• podporu a sprostredkovanie informácií v sociálnych, zdravotných
otázkach a možnostiach liečby, týkajúcich sa zdravotného postihnutia danej osoby,
• prevádzkovanie vlastnej internetovej stránky, zverejnenie aktivít
a spájanie postihnutých osôb za účelom skvalitnenia ich života,
• tvorba, tlač a distribúcia časopisov, letákov, informačných prospektov,
• odborné poradenstvo, spolupráca s odborníkmi a výrobcami technických zariadení,
• organizovanie zbierok pre finančné a materiálne zabezpečenie realizovaných projektov,
• tvorba a poskytovanie vzdelávacích aktivít rôznymi formami,
• hmotná (finančná) a morálna pomoc osobám s telesným postihnutím, pomoc pri rehabilitácii, zabezpečení prostriedkov na zakúpenie technických pomôcok,
• navštevovanie domácností,
• zapojenie postihnutých osôb do aktívneho celospoločenského života,
• usporadúvanie konferencií, diskusných stretnutí, seminárov, kurzov a prednášok zameraných na realizovanie účelu občianskeho
združenia,
• organizovanie workshopov, konferencií, školení a seminárov,
• iné projekty a aktivity.
Za účelom plnenia svojho cieľa spolupracuje združenie s jednotlivcami, mimovládnymi a neziskovými organizáciami, orgánmi štátnej
a verejnej správy a môže byť členom iných organizácií doma aj v zahraničí.
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Najkrajší, najmenší, najvariabilnejší...
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Stropný zdviháK Ergolet Luna
Stropný zdvihák Ergolet Luna je zariadenie slúžiace
na zdvíhanie a premiestňovanie imobilných osôb
z postele na vozík, do vane, do sprchy, na toaletu,
do bazénov.
Pomocou jednoduchého prehupového systému je
umožnený presun z jednej miestnosti do druhej bez
potreby stavebných úprav interiéru.
Tento stropný zdvihák môžete využiť aj pri vertikalizácii a nácviku chôdze.

Portálové koľaje

Inštalácia je možná aj priamo do sadrokartónových stien!

Navštívte náš nový info portál
www.inakobdareni.sk

Schované parkovanie v skrini

Podrobnejšie informácie nájdete na www.spig.sk alebo volajte bezplatnú linku

Nácvik chôdze

0800 105 707

m

o
kamarát
Ďakujeme
rom
handbike
akciu!
za skvelú

Najbližšie akcie HANDBIKE TEAM SLOVAKIA
27.6. - European Handbike Circuit - Louny
2. - 3.7. - 24 hodinovka - Slovakia Ring

11. - 12.7. - Európsky Pohár - Vrátna
4.10. - MMM Košice

Najrýchlejší, najmodernejší, naj...

Vhodný aj pre

elektrické vozíky
Nosnosť až do

150 kg

Schodolez Yack

schodolezy
Sherpa N909 pre elektrický vozík

Schodolez Sherpa je u nás najrýchlejší pásový schodolez
ü možná nosnosť až 150 kg
ü zariadenie novej generácie
ü na jedno nabitie až 40 poschodí
ü regulátor mäkkého spúšťania a zastavovania
ü aj pre elektrické vozíky
Schodolez Yack - kolieskový
ü preprava na sedátku schodolezu - bez vozíka
ü sprevádzajúca obsluha je potrebná
ü najnovšia rada schodolezov na Slovensku
ü má viacero variácií (aj pre vozíky)

Schodolez Sherpa N902

Navštívte náš nový informačný portál

www.inakobdareni.sk
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aj tak sa to dá ...

aj tak

sa to

Vydávame
bezplatný časopis

INAK OBDARENÍ

dá ...

podporili sme akciu

Foto: Igor Frimmel

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

Pobočky
Západné Slovensko
N. Teslu 28, 92101 Piešťany
e-mail: revomat.zdravpom@gmail.com
tel.: 032 / 776 2949, 0918 592 406

Východné Slovensko
Masarykova 20, 08001 Prešov
e-mail: revomat.dvs@gmail.com
tel.: 0907 508 674

www.revomat.wordpress.com

výrobcovia

Svetielko nádeje ¨

Usporiadanie hodnôt mám opäť posilnené
Počas opekania som zbadala veľký kočík.
Taký, aký som ešte nevidela. Žiadny moderný rozmar. Veľký, priestranný, s veľkými kolesami. Vybrala som sa za maminkou dieťaťa,
ktoré v kočíku ležalo a veľmi som sa na ňu
tešila. Ivetka. Veľmi milá a skromná osôbka,
vďaka ktorej som sa stala prispievateľkou
do „jej“ časopisu. Vedela som, že je maminkou zdravotne postihnutého dieťatka, preto
ma prítomnosť kočíka neprekvapila. Aj keď
jeho veľkosť sa mi nepozdávala. Pochopila
som, keď som sa do kočíka pozrela. Štíhlučké
telíčko asi 3-ročného dieťaťa, s krásnymi veľkými očami. Spokojne si ležkalo, mihalo očkami a miestami driemalo. Katka. Z krku jej
vychádzala hadička- tracheostómia. Zbadala
som ešte nejakú hadičku, ale tá mi nehovorila nič, netuším ani, odkiaľ vychádzala. S Ivetkou sme sa zvítali a začali sme „klábosiť“,
akoby sme sa poznali veľmi dlho. Dozvedela
som sa, že jej Katka nemá 3 rôčky, ako som
si myslela, ale 15. Keď som neskôr vysvetľovala svojmu 12-ročnému synovi, ktorý bol
na akcii s nami, koľko rokov má dievčatko
v kočíku, v očiach som mala slzy. Dívala som
sa na neho a chcela som, aby pochopil skutočné starosti skutočne chorých ľudí. Ľudí,
ktorí aj napriek vlastnému ťažkému osudu,
vnímajú svoj osud oproti iným ako jednoduchší .
Stratila som reč, keď Ivetka sledovala rodičov
autistických detí a vyjadrila im svoj obdiv,
pretože ona si nevie predstaviť starostlivosť
o také detičky. Vyjadrila obdiv rodičom s on-

kologicky chorými deťmi a poznamenala, že
si nevie predstaviť, že zdravé dieťa ochorie
na tak závažnú diagnózu, akou rakovina je.
Že ona by to asi nezvládla a musí to byť ťažké.
A ja vyjadrujem obdiv jej, pretože vedľa nej
ležala ťažko chorá Katka, ktorej sa s láskou
prihovárala a ktorá miluje prítomnosť ich
psíka, ktorého odkedy majú, malá už neprekonáva dvadsať epileptických záchvatov
denne, ale možno tri. Obdivujem jej silu bojovať a pomáhať iným. Obdivujem jej chuť
vydávať časopis plný ľudskosti a rád pre ťažko zdravotne postihnuté osoby- Inak obdarení s podtitulom Aj tak sa to dá.
Vyjadrujem svoju úctu a obdiv maminke
s chorým Paťkom, ktorý väčšinu života strávi v nemocniciach a okrem autizmu má aj
iné závažné zdravotné postihnutia, vývody
z črievka a nie je možné operačne mu pomôcť. Ale v tejto komunite ľudí sa aj on cítil
skvelo. Potvrdzovalo to jeho mačičkovské
pradenie.
Otecko, ktorého si manželka stráži ako diamant, sa po celý čas staral o ťažko zdravotne
postihnutého synčeka s autizmom a taktiež
rôznymi inými pridruženými postihnutiami, si tiež zaslúži úctu a obdiv. Rovnako ako
ďalší veľmi pekný manželský pár s chorou
dcérkou, na ktorú neustále museli dohliadať.
Obdivujem aj maminku, ktorej syn dostal záchvat a začal kričať, pišťať, hrýzť seba a keď
nakoniec do krku pohrýzol ju, od bolesti vykríkla.

Obdivujem pani učiteľky, ktoré na akcii s neuveriteľnou láskou a pokojom pomáhali
rodičom s deťmi. Rodičom, ktorí aj napriek
únave, ktorá vyvstáva z ťažkého zdravotného postihnutia ich dieťaťa, mali na tvárach
úsmev, pokoj a pokoru. Rodičom, vďaka
ktorým som sa na akcii cítila vynikajúco, pretože som si mohla užiť krásny a slnečný deň
v blízkosti srdečných a dobrých ľudí, ktorí
svoj osud prijali ako dar a neváhajú si navzájom pomôcť. Obdivujem všetkých tých, ktorí
akciu podporili svojou prítomnosťou a chuťou pomôcť.
A tak z akcie SPOSA Banská Bystrica a Majky
Helexovej odchádzam plná emócií, s rebríčkom usporiadaných hodnôt a s prosbou
na ľudí s bežnými starosťami - príďte raz sem.
Choďte a pozrite sa na podobné akcie. Ich
účelom je totiž integrovať, spájať. A to znamená, že dvere máte otvorené aj vy. Uvidíte,
že vaše starosti vlastne ani starosťami nie sú,
vaša únava ani únava vlastne nie je. Uvidíte,
že aj ten najviac skúšaný človek naopak vníma vaše starosti ako väčšie než tie jeho.
A to je ľudskosť.
Ingrid Škropeková Svetielko nádeje, o.z.

Aj Banskobystrické Svetielko nádeje, o.z. vníma integráciu veľmi citlivo
Deti na oddelení Kliniky pediatrickej onkológie a hematológie v Banskej Bystrici sú
mnohokrát hospitalizované z dôvodu svojho
ťažkého zdravotného stavu niekoľko týždňov
a nie zriedka aj mesiacov. Strácajú sociálny
kontakt s prostredím, ktoré im je inak veľmi
blízke. Občianske združenie Svetielko nádeje
sa im snaží spríjemniť pobyt v nemocnici, aby
stále nemysleli na závažnosť ochorenia, ale
aby sa aspoň na chvíľu odreagovali spolu s rodičmi. A sú veľmi šťastné, ak sa môžu zapojiť
do aktivít na oddelení, pretože im spestria dni
v nemocnici. Jedným z posledných projektov,
do ktorého sa Svetielko nádeje zapojilo, je
akcia SPOSA (Spoločnosť na pomoc osobám
s autizmom) Banská Bystrica, ktorá sa dlhodobo a intenzívne snaží o inklúzii a integrácii
nielen hovoriť, ale aj vytvára podmienky pre
ťažko zdravotne postihnutých a ich rodiny
verzus intaktná spoločnosť tak, aby sa tieto
dva naoko rozdielne protipóly dokázali prowww.inakobdareni.sk

duktívne stretávať a pochopiť svoje svety,
nájsť spoločnú reč, spoločné záujmy, či nájsť
chuť pomôcť a poradiť si navzájom.
Keď bolo Svetielko nádeje oslovené na spoluprácu a zapojenie sa do akcie „Lego spája“,
neváhalo ani chvíľu. Dve závažné diagnózy
našli spoločné záujmy a rozhodli sa povzbudiť jeden druhého. Pozreli sme sa na svet cez
„modrú optiku“ autistov tak, ako sa oni dívajú na nás.
A deti na onkológii s nadšením napísali odkazy pre deti (nielen) s autizmom:
„Prajeme vám čo najviac vnímavých a citlivých
ľudí okolo, aby sa vám čo najkrajšie a najšťastnejšie žilo.“
„Spolu s maminou vám z celého srdca prajeme, aby vaša budúcnosť bola plná slniečka,
smiechu a krásnych okamihov. Zároveň vám
a vašim príbuzným prajeme veľa síl a pozitívnej energie!“

Akcia vyvrcholila dvojdňovou udalosťou
Lego spája v areáli ŠZŠ Ďumbierska v Banskej Bystrici, kde sa stretli rôzne skúšané
komunity a navzájom sa podporili a zdieľali
spoločné skúsenosti, starosti i radosti. Spolupatričnosť a vzájomná úcta sa snúbili s aktivitami pre deti a rodičov, mali nachystaný
obrovský skákací hrad, akciu svojou účasťou
podporili Červené nosy, deti si s rodičmi
vyskúšali muzikoterapiu, arteterapiu, prišli
vystúpiť dievčatá tanečnej školy Janette Fáberovej, deti súťažili v stavaní lega a vyhrávali krásne ceny a akciu spestrilo množstvo
rôznych iných veselých aktivít.
My vo Svetielku nádeje sme presvedčení, že
spoločne dokážeme viac ako keď budeme
sami. Spolu sme silnejší, odolnejší. Spolu
nám to pôjde ľahšie. Ďakujeme.
Ingrid Škropeková Svetielko nádeje, o.z.
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¨ PRÍSPEVKY A NADÁCIE

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

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

objednajú. Táto anabáza trvá niekoľko dní až
týždňov.
Ak je diagnóza nezvratná a trvalá a rodinný
príslušník bude dlhodobo postihnutý, ďalšia
cesta by mala viesť na príslušný úrad práce,
sociálnych vecí a rodiny, kde je potrebné vyžiadať tlačivá na žiadosti:
• žiadosť o preukaz osoby s ťažkým zdravotným postihnutím
• žiadosť o peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP
Priložené sú k tomu aj ďalšie tlačivá, ktoré
treba vyplniť.
Peňažné príspevky na kompenzáciu, ktoré úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
môže priznávať, sú:
a) peňažný príspevok na osobnú asistenciu,
b) peňažný príspevok na kúpu pomôcky,
c) peňažný príspevok na výcvik používania
pomôcky,
d) peňažný príspevok na úpravu pomôcky,
e) peňažný príspevok na opravu pomôcky,
f) peňažný príspevok na kúpu zdvíhacieho
zariadenia,
g) peňažný príspevok na kúpu osobného
motorového vozidla,
h) peňažný príspevok na úpravu osobného
motorového vozidla,
i) peňažný príspevok na prepravu,
j) peňažný príspevok na úpravu bytu,
k) peňažný príspevok na úpravu rod. domu,
l) peňažný príspevok na úpravu garáže,
m) peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov,
• na diétne stravovanie,
• výdavkov súvisiacich s hygienou, s opotrebovaním šatstva, bielizne a obuvi a bytového zariadenia,
• so zabezpečením prevádzky osobného
motorového vozidla,
• so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom, ak je odkázaná na pomôcku, kto-

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

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

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

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

Predložené údaje sa registrujú u správcu
úhrady diaľničnej známky, respektíve u ním
poverenej osoby a žiadateľ o oslobodenie
od úhrady diaľničnej známky dostane po registrácii potvrdenie od NDS, ktorým sa bude
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rou je pes so špeciálnym výcvikom.
Žiadosť musí obsahovať meno a priezvisko
osoby, ktorá žiada o priznanie peňažného
príspevku na kompenzáciu, o preukaz ŤZP
alebo o parkovací preukaz, dátum jej narodenia, adresu jej trvalého pobytu alebo
prechodného pobytu, doklad o tom, že ide
o účastníka právnych vzťahov.
Súčasťou žiadosti je aj aktuálny lekársky
nález, nie starší ako šesť mesiacov. Žiadosť
o priznanie peňažného príspevku na kompenzáciu musí obsahovať aj potvrdenie
o jej príjme za predchádzajúci kalendárny
rok pred podaním žiadosti a vyhlásenie
o majetku osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. Žiadosť o priznanie peňažného
príspevku na opatrovanie musí obsahovať aj
potvrdenie o príjme osoby zo zamestnania
za kalendárny mesiac, v ktorom bola podaná
žiadosť. Na výzvu príslušného orgánu je osoba povinná predložiť aj iné doklady, ktoré sú
podkladom na rozhodnutie.
V žiadosti sa uvedie druh peňažného príspevku na kompenzáciu, o ktorý žiada a odô
vodnenie žiadosti.
Fyzická osoba k žiadosti o priznanie peňažného príspevku na kompenzáciu predkladá
aj potvrdenie o príjme osôb, ktorých príjmy
sa spoločne posudzujú s jej príjmom.
Podkladom na rozhodnutie o peňažnom príspevku na kompenzáciu je komplexný posudok. Posudzovanie môže trvať 60 - 90 dní,
následne sa vydá aj rozhodnutie, v ktorom je
uvedené, či sa príspevky priznávajú alebo nie.
Avšak skôr než podávate žiadosť o peňažné
príspevky, je potrebné zhodnotiť celkovú situáciu, kto sa o postihnutú osobu bude starať,
či rodina alebo osobní asistenti, aké pomôcky
ešte potrebuje, či sú potrebné aj úpravy bytu,
domu garáže na bezbariérové, atď. a následne o potrebné príspevky požiadať.

musieť preukázať pri kontrole PZ SR.
Žiadosti o oslobodenie od úhrady diaľničnej známky zasielajte poštou na adresu
NDS, príp. osobne doručte na adresu:
Národná diaľničná spoločnosť, a. s.,
Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava.
Poradenstvo v tejto oblasti poskytuje aj
Centrum samostatného života, kontakt
a potrebné informácie nájdete na
www.csz.sk
Prajeme vám veľa síl a trpezlivosti pri starostlivosti o člena rodiny, ktorý je Inak obdarený.
Taktiež vám želáme, aby ste stretli veľa
ústretových ľudí, úradníkov, ktorí iste radi
pomôžu a poradia.

www.inakobdareni.sk

PRÍSPEVKY A NADÁCIE ¨

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

NADÁCIA POMOC JEDEN DRUHÉMU

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

NADÁCIA POMOC DEŤOM V OHROZENÍ

Charakteristika: pomoc sociálne odkázaným deťom
prostredníctvom zakúpenia školských pomôcok, hygienických potrieb, ošatenia, úhradou výdavkov za dopravu
dieťaťa do nemocnice či do školy, úhradou poplatkov
za stravu dieťaťa v školskej či internátnej jedálni, zaplatenie školského výletu a pod., pomoc zdravotne postihnutým deťom prostredníctvom nákupu zdravotných pomôcok na základe potrieb konkrétneho dieťaťa, úhradou
faktúr za lieky, pobyty v nemocnici, liečenia, preplatením
operácie mimo územia SR, atď.
Kontakt: Mostová 2, 81102 Bratislava
tel.: 0902 148 346 (Pon-Pia: od 16.00 do 19.00)
e-mail: nadacia@pomocdetom.sk
http://www.pomocdetom.sk

Ku žiadosti priložte doklady, ktorými môžete dokázať svoje tvrdenie:
•
•
•
•

správu lekára o diagnóze,
prefotený preukaz osoby s ŤZP
kópiu rozhodnutia z úradu práce, soc. vecí a rodiny
kópiu predfaktúry,  alebo prospekt prístroja s cenovou ponukou - ak žiadate o zdrav. pomôcku)
• dátum narodenia dieťaťa
• uveďte prípadne sumu, ktorú žiadate na pomôcku
• číslo účtu, na ktorý bude v prípade kladného vybavenia žiadosti zaslaný finančný príspevok
• kontaktnú emailovú adresu  prípadne tel. číslo
• dokladujte svoju príjmovú situáciu
• ak potrebujete vyššiu čiastku, je dobré požiadať o pomoc viaceré nadácie a združenia.
V prípade, že ste tak urobili, treba to uviesť v žiadosti.

NADÁCIA PONTIS - SRDCE PRE DETI

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

DOBRÝ ANJEL

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

DETSKÝ FOND SLOVENSKEJ REPUBLIKY - KONTO BARIÉRY

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

Centrum samostatného života n.o

NADÁCIA PETRA DVORSKÉHO HARMONY

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

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

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

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

www.inakobdareni.sk
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¨ PRÍRODNÁ - ALTERNATÍVNA LIEČBA

Žime zdravo s prof. Katarínou Horákovou
V zdravom tele zdravý duch, preto naša spoločnosť vo svojich publikáciách podporuje
pre zlepšenie vášho života aj publikácie o zdravom životnom štýle. Dnes predstavíme:
AKO SPRÁVNE DOPLŇOVAŤ VITAMÍNY
A MINERÁLY? Aby sme mohli byť spokojní
so svojím spôsobom výživy, riadiť by sme
sa mali nielen podľa toho, do ktorej vekovej
skupiny patríme, ale aj aký spôsob života vedieme. Ľudia, ktorí praktizujú aktívny život,
môžu mať pôsobením častých stresov hladinu vitamínov a minerálov zníženú niekedy
až o jednu tretinu. Navyše sa vekom vstrebateľnosť výživových zložiek znižuje.
OD ČOHO ZÁVISÍ DENNÁ DÁVKA? Koľko
denne potrebujeme, aby sme neochoreli?
Denná potrebná dávka závisí od veku, pohlavia, náročnosti zamestnania, spôsobu životného štýlu a na celkovom nastavení rýchlosti metabolizmu. Prakticky to znamená, že
potreby minerálov a vitamínov sa veľmi líšia
od jedinca k jedincovi. Hoci presné dávky
nemožno všeobecne stanoviť, existujú tabuľky, ktoré stanovujú priemernú potrebu
jednotlivých vitamínov či minerálov. Tieto
sa z času na čas revidujú a doplňujú o ďalšie
nové údaje.
n ČO KEĎ CHÝBA VÁPNIK? Aká by mala
byť denná dávka? Ženy by mali doplniť 800
až 1 000 mg a muži 900 až 1 100 mg.
VAROVNÉ SIGNÁLY. Aké sú varovné signály
pri jeho nedostatku? Odvápnenie kosti a kĺbov, obnaženie krčkov zubov, chvenie srdca,
vysoký krvný tlak, nespavosť, obličkové kamene, ostrohy, kŕče vo svaloch, PMS u žien
a bolesti chrbta, stuhnutie paže / nohy, nervozita.
PRIRODZENÉ ZDROJE. Najvhodnejšie prirodzené zdroje sú mliečne produkty, listová
zelenina, sezam, tofu, sója, mandle, brokolica, ružičkový kel, losos.
n ČO KEĎ CHÝBA HORČÍK? Aká by mala
byť denná dávka? Ženy by mali doplniť
320 mg a muži 420 mg.
VAROVNÉ SIGNÁLY. Aké sú varovné signály pri jeho nedostatku? Svalové kŕče, najmä
v lýtkach, závrate, strata rovnováhy, strnulosť, nepokoj, bolesť hlavy, kmitajúce body
pred očami, chvenie viečka, predovšetkým
ľavého, citlivosť na zmeny počasia – na zimu
a vlhkosť, často až bolesti. Dlhšie trvajúci nedostatok sa môže prejaviť búšením srdca.
PRIRODZENÉ ZDROJE. Najvhodnejšie prirodzené zdroje sú orechy, strukoviny, tmavolistová zelenina, mlieko, ovsené vločky, celozrnné cereálie - špalda, otruby, divoká ryža,
kakao, tmavá čokoláda.
n ČO KEĎ CHÝBA FOSFOR? Aká by mala
byť denná dávka? Ženy by mali doplniť
1 200 mg a muži 1 200 mg.
VAROVNÉ SIGNÁLY. Aké sú varovné signá-

16

I Inak obdarení I júl 2015

ly pri jeho nedostatku? Porušená regulácia
kontrakcie svalov, nervové vyčerpanie, problémy s kosťami.
PRIRODZENÉ ZDROJE. Najvhodnejšie prirodzené zdroje sú mlieko, syry, orechy, celozrnné cereálie - špalda, mak, strukoviny,
tekvicové semená, obilniny, jačmenné lístky.
n ČO KEĎ CHÝBA SODÍK? Aká by mala byť
denná dávka? Ženy by mali doplniť 2 000 mg
a muži 2 000 mg.
VAROVNÉ SIGNÁLY. Aké sú varovné signály
pri jeho nedostatku? Slabosť, nervové poruchy, ľahostajnosť, pokles krvného tlaku, kŕče
v svaloch.
PRIRODZENÉ ZDROJE. Najvhodnejšie prirodzené zdroje sú soľ, červená repa, ovsené
vločky, ryža, kyslá kapusta, južné ovocie.
n ČO KEĎ CHÝBA DRASLÍK? Aká by mala
byť denná dávka? Ženy by mali doplniť
4 700 mg a muži 4 700 mg.
VAROVNÉ SIGNÁLY. Aké sú varovné signály
pri jeho nedostatku? Ospalosť, zápcha, nízky
krvný tlak, poruchy srdcového rytmu, znížený svalový tonus až svalové ochrnutie, zhubná anémia.
PRIRODZENÉ ZDROJE. Najvhodnejšie prirodzené zdroje sú biela fazuľa, hrach, vlašské
orechy, mandle, hrozienka, zemiaky, špenát,
banány, melón, tekvica, sušené slivky, paprika, hovädzie a morčacie mäso.
n ČO KEĎ CHÝBA MANGÁN? Aká by mala
byť denná dávka? Ženy by mali doplniť
1,8 mg a muži 2,3 mg.
VAROVNÉ SIGNÁLY. Aké sú varovné signály
pri jeho nedostatku? Dysfunkcia žliaz, závrate, zlá svalová koordinácia.
PRIRODZENÉ ZDROJE. Najvhodnejšie prirodzené zdroje sú orechy, celozrnné cereálie
- špalda, strukoviny, čaj, nelistová zelenina,
ovocie.
n ČO KEĎ CHÝBA ŽELEZO? Aká by mala
byť denná dávka? Ženy by mali doplniť
18 mg a muži 18 mg.
VAROVNÉ SIGNÁLY. Aké sú varovné signály pri jeho nedostatku? Rýchle vyčerpanie,
únava, nechutenstvo, zápal jazyka, zvýšená
lámavosť nechtov, sploštené až konkávne
nechty. Rôzne stupne deficitu železa u detí:
spomalenie rastu, zníženie telesnej hmotnosti, poruchy svalovej funkcie, pamäti a vývoja reči. Anémia – príznak dlhotrvajúceho
nedostatku železa.
PRIRODZENÉ ZDROJE. Najvhodnejšie prirodzené zdroje sú ryby, melasa, strukoviny,
celozrnné cereálie - špalda, ľan, zemiaky, vaječný žĺtok, listová zelenina, sušené ovocie,
kakao, hovädzia a teľacia pečeň.

n ČO KEĎ CHÝBA SELÉN? Aká by mala byť
denná dávka? Ženy by mali doplniť 55 μg
a muži 55 μg.
VAROVNÉ SIGNÁLY. Aké sú varovné signály pri jeho nedostatku? Predčasné starnutie (starecké hnedé škvrny na koži, súčasné
poškodenie orgánov), choroby srdca (nižšia
hladina pravidelne sprevádza anginu pectoris), opuchy kĺbov (reumatické bolesti, poškodenie chrupaviek), neplodnosť (znižuje
sa pohyblivosť a vitalita spermií), problémy
so štítnou žľazou.
PRIRODZENÉ ZDROJE. Najvhodnejšie prirodzené zdroje sú slede, kraby, langusty, bravčové, hovädzie, teľacie obličky, pečeň, srdce,
vaječný žĺtok, para orechy, obilniny - špalda,
kukurica, celozrnné výrobky, ovsené vločky,
hnedá ryža, huby, cibuľa, cesnak, brokolica.
n ČO KEĎ CHÝBA CHRÓM? Aká by mala
byť denná dávka? Ženy by mali doplniť 25 μg
a muži 35 μg.
VAROVNÉ SIGNÁLY. Aké sú varovné signály pri jeho nedostatku? Neuhasiteľná chuť
na sladké, diabetické symptómy, únava.
PRIRODZENÉ ZDROJE. Najvhodnejšie prirodzené zdroje sú droždiarske kvasnice, celozrnné cereálie - špalda.
n ČO KEĎ CHÝBA ZINOK? Aká by mala
byť denná dávka? Ženy by mali doplniť 8 mg
a muži 11 mg.
VAROVNÉ SIGNÁLY. Aké sú varovné signály
pri jeho nedostatku? Strata chuti a čuchu,
šupinatá koža, vypadávanie vlasov, dlhšie
hojenie rán, náchylnosť k infekciám, bolesti
hlavy.
PRIRODZENÉ ZDROJE. Najvhodnejšie prirodzené zdroje sú tekvicové jadierka, špaldové pšeničné otruby a klíčky, väčšina húb,
hovädzia pečeň, ryby, orechy, fazuľa, hrach,
šošovica, kakao.
Viac sa čitatelia môžu dočítať v novej knihe
Kataríny Horákovej: Ako mať zdravé srdce
a cievy v každom veku.
https://www.facebook.com/HorakovaKatarina?fref=ts
http://www.katarinahorak.com/sk/
www.inakobdareni.sk

Pozitívne myslenie ¨

„Inovácie a pilotné projekty vo firme“
„Ako spustiť nový projekt, tak aby bol úspešný a fungoval“
V živote má všetko svoje etapy. Svoj začiatok,
svoje životaschopné účelné obdobie a svoj
koniec. Tak je to s vecami hmotnými, aj nehmotnými. Prechádzajú svojimi zmenami
a premenami. Keď prestanú plniť svoj účel
v podobe v akej sme ich poznali, je čas na ich
premenu. Premenu vecí, myšlienok, emócií,
čohokoľvek.
Napríklad, ak nám košeľa prestala slúžiť, je
čas zmeniť jej účel a urobiť z nej možno prachovku a možno vykurovaciu látku v peci.
Nahradí ju nová, s lepšími vlastnosťami.
Ak starý spôsob evidovania skladových zásob je už pomalý, je čas na iný systém, ktorý
splní účel rýchleho spoľahlivého prehľadu
a kontroly v sklade. Ak stará brána padá
z pántov, možno je čas vymeniť ju za funkčnejšiu, účelnejšiu a lepšiu.
A ak sme zistili, že náš hnev na kohokoľvek
nám síce pomáhal neupadnúť do sebaľútosti, ale je zbytočný, tiež je čas postúpiť na iné
emócie a poznania.
Ako ale zabezpečiť, aby zavedenie nových vecí do života bolo úspešné?
Treba vedieť, či sme my príčinou zmeny
a jej tvorcom, alebo zmena prišla mimo nás
a sme len jej efektom. Ten rozdiel je v tom, či
„ja som spôsobil zmenu“, alebo „deje sa mi
zmena“.
Ak „sa mi zmena deje“, rozhodnutie je na nás
v tom, či ju akceptujeme a vyhovuje nám. Ak
nie, aj tak sa musíme postaviť do roly príčiny
a rozhodnúť sa urobiť veci tak, ako nám vyhovujú, sú prijateľné a akceptujeme ich.
Inak by sme asi len celý zvyšok času na zmenu boli nahnevaní, v nesúhlase, a tak asi nikto nechce žiť. Preto je dôležité uvedomiť si,
že čokoľvek sa deje, ja som príčinou toho, čo
s tým urobím. Preto sa budeme zaoberať pohľadom na zmeny z hľadiska nás samých ako
tvorcov zmeny.
Z môjho hľadiska je začiatok zmeny dôležitý.
Tu cítime potrebu, že niečo má byť inak, lepšie. Toto je idea, nad ktorou najprv premýšľame. Chvíľa, keď sa rozhodneme, že áno, idem
robiť, myslieť, cítiť inak, je chvíľou, kedy sme
ideu posunuli do tvorivej reality.
Na počiatku je vždy idea. Je duchom zmeny
a čím je silnejšia, s tým väčším záujmom a zanietením jej dávame čas, silu, vieru...
Na základe rozhodnutia zrealizovať ideu začneme hľadať cestu, možnosti, ľudí.
A sila našej idey je stále v nás a oslovuje naše
okolie a priťahuje nám vhodných ľudí, vhodné príležitosti.
Keď naša zmena je dobrá nielen pre nás, ale
aj pre naše okolie, či ešte väčší okruh ľudí,
keď má dobrý, poctivý účel, idú tieto veci
www.inakobdareni.sk

nejako ľahšie, vyplývajú synchrónne zo seba,
idú na „zelenej vlne“.
Táto príprava je akoby mysľou zmeny, tvorivou a činnou.
Až keď dobre budúcu zmenu pripravíme,
môžeme začať s jej zavedením podľa plánu,
ktorý sme si stanovili.
V tomto zavádzaní je pre zmenu životne dôležitá kontrola, štatistika toho, či zmena plní
očakávaný výsledok, či sa deje očakávaným
spôsobom podľa jej účelu. Či je skutočne naplnením očakávaní, ktoré sme mali.
Napríklad už nechcete mať hnisavé angíny
a dať si vyberať mandle, chcete byť zdraví.
Na základe idey svojho zdravia hľadáte, AKO
SA TO DÁ dosiahnuť. Zistíte, že napríklad
liečivé pramene s obsahom soli podobným
ako Mŕtve more môže pomôcť. Premýšľate,
ako si dopriať takéto ozdravné kúry. Stretnete susedov, ktorí tam boli a potvrdia vám, že
to má dobrý vplyv. V reklamnom spote zistíte, že je tam dokonca krásne. Rozhodnete sa,
áno, idem urobiť túto zmenu!
Zistíte na webe otváracie hodiny, ceny. Spočítate cestovné náklady. Myslíte aj na manželku a deti, preto ich dobre „zaškolíte,“
nadchnete, (aj oni sú radi zdraví) naplánujete prvú cestu, kde stojíte, tankujete, jete...
A proste idete. Po prvej úspešnej overovacej
návšteve sa utvrdíte v správnosti idey a namiesto víkendových túlačiek po obchodných domoch si zavediete ozdravné kúpacie
víkendy.
Po pár mesiacoch či rokoch sa vás váš lekár
spýta, čo je s vami, že nechodíte. A vy viete,
že toto bol najvyšší bod kontroly a zmena
splnila ideu, cieľ, ktorý mala.
Aj keď nemanažujem gigantický podnik,
myslím, že princíp zavedenia zmien do praxe
je podobný v malom, aj veľkom. A podobne
to ide so všetkými zmenami v rôznych oblastiach.
Napríklad vaše produkty už sú x-rokov
takmer také isté, konkurencia pribúda, čo
do počtu aj kvality. Je čas na zmenu.
Ideou však nie je zničiť konkurenciu.
Ideou je, čo lepšie môžem klientovi ponúknuť, v čom môžem svojimi službami a tovarmi lepšie riešiť klientov dopyt.
Zistíte, čo je to, čo vás robí pre klienta zaujímavým.
A ešte jedna vec, to, čo plánujete, neplánujete na „teraz“ ale na x-rokov dopredu, preto
musíte myslieť v budúcnosti. To čo by stačilo
zmeniť teraz, bude o rok dva už málo. Preto myslite vo veľkom. Konkurencia v zdvíhacích zariadeniach má kľúčenkové vysielačky na ovládanie? Pokrok je, že my dáme

kľúčenky každému užívateľovi? Nie. Lepšie
bude ovládanie smartfonom a diagnostika
či oprava na diaľku. Rozhodujete sa pre budúcnosť a na to potrebujete poznať trend
súčasnosti.
Nájdete si teda svoju víziu budúcnosti, vidíte, kde chcete byť. Uverte, že je to možné.
Urobte si plán na min. 5 rokov dopredu. Ak
sa rozhodnete, že váš sen je byť o 5 rokov
dodávateľom x-násobku toho, čo teraz, s obratom y-násobku, dajte si to navrch tabuľky
v roku 2019. Rozkúskujte hodnoty roku 2019
na drobné: koľko ľudí, strojov, áut a ostatných
prostriedkov vám to zabezpečí. Našli ste cieľ.
Začnite hľadať cesty, ako sa k tomu dopracovať. Dopíšte pred 2019 aj roky 2015 až 2018
a naplánujte si, ktorý rok o koľko narastiete
v počte produkcie, obratu, koľko obchodníkov treba, koľko technikov, všetky podrobnosti. Proste si rozdeľte cieľ roku 2019 na splniteľné čiastky. Normálnym zrozumiteľným
spôsobom si urobte plán a verte mu. Je to
vaša idea, váš plán, nie ekonómkin, robte si
ho vy. Ostatná príprava je o hľadaní priestorov, ľudí, dobrom zaškolení, nastavení dobrých kvót, prehľade a kontrole plnenia, vytváraní prostriedkov na plnenie „schodíkov“
vedúcich k cieľu: pracovných, finančných,
priestorových, dopravných...
Mne sa osvedčilo, že na tieto úkony sme
získali skvelých ľudí, ktorí rozumejú jednotlivým podrobnostiam úloh lepšie ako ja, odborníci a ľudia ochotní rásť a učiť sa.
Je dôležité, aby vedeli, čo presne majú robiť.
A vidia cieľ aj účel svojej práce, veria naším
zmenám a tešia sa na skvelé výsledky, čo
zmeny prinesú. Títo ľudia skutočne veria
v dobrý výsledok nášho snaženia a nepozerajú sa na hodinky, či na to, že urobili o krok
viac. A my ich za to radi oceníme. Som vďačná svojim ľuďom, že ich mám. Mojou úlohou
je vedieť ich presvedčiť, že idea zmeny a účel
zmeny sú správne a dobré a všetky veci
posúvať k naplneniu tejto zmeny. Vytvárať
podmienky, zametať cestičky, odstrániť prekážky. A každý z nás si svoju časť plní najlepšie ako vie a naším potešením je rastúci
trend štatistík.
A čo je dôležité? Že výsledok je pre zákazníka
výborný, rieši jeho problém lepšou cestou.
Naším krédom je, že my ľuďom nepredávame len tovar. My im chceme dať aj dobrý
pocit, zdvihnúť emócie, spolu žiť s klientom
na úrovni dobrého, živého vzťahu.
Verím, že takýchto klientov máte aj vy
a chcete im dávať to najlepšie, čo môžete.
Preto stojí za to potrebné zmeny urobiť. A ja
vám prajem, nech sa vám to dobre podarí.
S Láskou Monika Ponická
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Pozor na vyhlásenia,

lebo vesmír vás okamžite vyskúša
Keď sa ľudia v dospelosti druhýkrát vyliahnu,
prichádza ich nádherné obdobie. So zavádzaním jednoduchých vesmírnych pravidiel
do života začnú kúzliť. Zmeny prichádzajú
rýchlo a sú okamžite viditeľné. Veď bodaj by
nie, človeku, ktorý sa váľal v blate, stačí v prvom kroku vojsť do jazera a hneď to bude
aspoň na pohľad o poznanie lepšie. No stále
to bude málo na to, aby sa o ňom dalo vyhlásiť, že je čistý.
Prvotná sila niekedy ľudí oklame, že teraz už
všetko pôjde ako po masle. Odpustili si, prijali sa, vzťahy sa začali zlepšovať, prišiel nový
partner, darí sa materiálne, stačí naozaj byť
pozitívny, vytvárať si v hlave krajšiu budúcnosť, no radosť žiť. Zabudli však, že sa sem
prišli učiť. Duša je rada, že si ju konečne niekto všimol, že pán otvoril oči a začal skutočne žiť, ale nesmiete zabudnúť, že práve teraz
sme sa dostali k našim úlohám, takže skúšky
a vyzvania na seba nedajú dlho čakať.
Podľa princípu, že keď niečo v sebe prežijeme
z oboch strán, pochopíme príčiny danej veci,
prijmeme jej následky, poďakujeme za ňu, tak
by sa nám už nemala zopakovať. Bude stále
prítomná, len my už ju nebudeme vnímať,
lebo nám už nebude uberať energiu. A keď
v nás niečo nevyvoláva negatívnu emóciu,
plynie to mimo nás. Máme to vyriešené.
Ľudia zvyknú vyslovovať rýchle závery, že
„toto už mám vyriešené, toto ma už nezraní, pohodička“. Vystatujeme sa, akí sme
v niečom čistí, opravení, neomylní. Vesmír si
okamžite robí poznámku do svojho bolesťbloku a obratom nám hodí k nohám petardu
s potrebným overovacím obsahom. Vyskúša
nás raz-dva a zrazu čelíme niečomu, o čom
by sme ešte včera odprisahali, že nám sa to
nemôže stať.
Jedna moja čitateľka mi písala, ako už
od mladosti pohŕdala všetkými ženami, ktoré išli na interrupciu. „Bola to vec, ktorú som
všetkým vyčítala, nevedela som ju ženám
odpustiť a pohŕdala som nimi. Vždy som
vyhlasovala, že niečo také by som ja nikdy
neurobila. Až kým nemal vesmír mojich rečí
dosť a nedostala som sa do situácie, keď som
to, za čo som všetky odsudzovala, urobila aj
ja... lebo iné východisko nebolo. Pre mňa neskutočne ťažké rozhodnutie.“ Takisto, ako aj
veľmi kvalitný hudobný nástroj získa tón iba
hrou, tak naše duše rastú cez soľ očí.
Ak ste vnímaví a čestní k sebe, sadnete si
a priznáte si, že ste trošku predbehli udalosti, vyslovili unáhlený záver. Nič sa nedeje, pár
posledných pokazených lát v plote vyberiete, natriete ochranným náterom, podoťahujete všetky skrutky a potom sa už pokojne
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usadíte k bazénu. Prestanete chvastúnsky
provokovať vietor a keď príde, nebudete už
o ňom vedieť, lebo plot vás dokonale ochráni. Konečne vám prestane fúkať pod plavky.
Raz mi zazvonil telefón. Na druhej strane
sa ozvala bývalá frajerka. Bola celá skormútená, vraj akurát rozbila firemné auto. Pod
pojmom „rozbila“ myslela oškretý nárazník
a jeden blatník. Spýtal som sa, či sa jej niečo
stalo. Vraj nie, že jej sa nestalo nič. Tak som
jej odvetil, nech vyjde z auta, poprechádza
sa a užije si pocit, aké je to kráčať po zdravých nohách, lebo veľa ľudí takéto niečo
už zažiť nemôže a tá druhá, väčšia skupina,
to berie ako automatickú vec, za ktorú vraj
nemusí ďakovať. Nech si to vychutná a poďakuje za to svojim anjelom, Bohu (ak má
nejakého nového) a nech poďakuje aj plyšákovi Garfieldovi, ktorého má ako ochranného maskota celého vyškereného pricapeného na zadnom skle, lebo možno ak by jeho
nebolo, zrúti sa s celým autom do priepasti.
- Šéfka ma zabije, - bola jej ďalšia obava.
Upozornil som ju, nech takéto niečo už nikdy nevyslovuje, lebo raz ju tá šéfka skutočne
zabije a sama sa potom bude čudovať, čo
to porobila, že sa to nikdy nemalo stať a je
v tom nevinne, lebo ona tú kulmu, kým ti ju
na žúrke vložila zo srandy pod paplón, skutočne vypla. Pokračoval som bežnými triezvymi myšlienkami, že pracuje pre bohatú
farmaceutickú firmu, auto je poistené, nepila, auto iba trošku oškrela, že je to záležitosť
bežnej opravy, ktorú zaplatí poisťovňa.
Nezabudol som jej naznačiť, nech sa snaží
vydedukovať, čo jej má táto situácia napovedať. Či je to varovanie duše: má si dať v nasledujúcich dňoch väčší pozor, lebo ak nebude
vo svojich rozhodnutiach pozorná, môže
prísť havária? Poháda sa s manželom, má sa
pripraviť na verbálny karambol? Alebo je to
následok karmy: v minulom živote vlastnila
drožkovú autodopravu, kde nejaký jej zamestnanec rozbil koč. No ona to nezvládla,
vyhodila ho a ešte naňho aj nakričala, vraj
„jej by sa to nikdy nestalo“. Tak sa jej to teraz
stalo pre istotu z tej druhej strany. Dostala príležitosť prežiť si to z pozície „vinníka“
a ak to duševne zvládne, bude mať túto vec
už nadobro v sebe prežitú a uzavretú. Preto
sa to stalo? Alebo je to len bežný následok
jej rozhodnutia, lebo chcela zatelefonovať
kamarátke a pri otáčaní volantom myseľ
sústredila na otázku „kde mám mobil?“ namiesto toho, aby sa úplne venovala šoférovaniu, takže časová niť logicky priniesla výkričník: „Dávaj pozor! Nerob dve veci naraz!
Toto je prvotná výstraha, lebo zajtra môžeš
havarovať a skončíš o barlách!“

Poradil som jej, nech okamžite zavolá šéfke a vyjde s celou pravdou von, lebo ako ju
poznám, tak sa tým bude zbytočne dlho potajme týrať. Šéfka zafrfle, však z povinnosti
musí, Matrix káže. Ale všetko dobre dopadne. Musí myslieť pozitívne. Potom som jej dal
zopakovať predposlednú vetu. Zopakovala:
„Všetko dobre dopadne.“
A všetko aj dobre dopadlo, veď dokopy
sa nič nestalo, len sa nechala v pomykove
uniesť strachmi, ktoré keď im poskytnete
priestor a čas, dokážu nabrať obludné rozmery. Ak v sebe nemáte vystavaný osobný
hromozvod pre krízové situácie, v ktorých sa
dostanete rýchlo do neistoty či pomykova,
zavolajte známemu, ktorý vás upokojí a pozrie sa na daný problém z iného, triezveho
uhla pohľadu.
Zložil som hovor s dobrým pocitom, že som
trochu pomohol.
V duchu som hrdo podčiarkol sumár, že musím mať takéto životné „banality“ už dávno vyriešené, preto mi už našťastie neberú
energiu a nevyvádzajú ma z miery. Kujon
vesmír má uši všade, samozrejme, že mi poslal do cesty kontrolnú skúšku. A to hneď
na druhý deň...
Šoféroval som meškajúc na jedno stretnutie.
Ponáhľal som sa, pri cúvaní som nešetril plynový pedál, nie práve najmäkšie som zacúval
do značky. Keď sa to stalo, zamrzelo ma, aký
som babrák, naplnila ma negatívna energia,
že som si vyrobil škodu. A potom som to
pochopil: „Paľko môj, včera si sa vystatoval,
že takéto veci predsa nestoja za únik ľudskej
energie, treba ich brať predsa s nadhľadom!“
Nie, nevyšiel som z auta, zostal som pokojne sedieť. Usmial som sa, vnútorný dialóg
pokračoval vo výchovnom sebaironickom
tóne: „Tak, Paľko, vyjdi teraz z auta a pozri
sa, čo si dorobil. Usmej sa na rozbitý blatník,
pohladkaj ho, že to ‚nič nie je, len taká taľafatka‘, cez ktorú si predsa nedáš odobrať harmóniu. Nestojí to predsa ani za reč, tak choď.
Včera si bol premúdrený, kričal si do neba,
vraj ľavou zadnou, vyriešené.“
Vyšiel som z auta a ako najväčší blázon sveta tej sekundy som sa usmial na prasknutý
bakelit. Zdvihol som zrak k oblakom a potiahol som deduška za fúz. „Si ty ale beťár. Ale
očarujúco múdry beťár. Každým činom mi
pripomínaš, ako krásne to máš vymyslené.
Dokonalo, uznávam. Milujem ťa,
vieš to? A ďakujem ti, že na mňa
nezabúdaš.“
Buďte šťastní,
Hirax
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závisť

Prečo je to tak? Prečo nie sme spokojní s tým
čo máme? Je normálne závidieť druhému
utrpenie? Závisť spočíva v tom, že vidíme len

tie krásne stránky života danej osoby, rôzne
benefity ktoré má a pritom sa nepozeráme
s otvorenými očami ale len hmlisto a vidíme
len to čo vidieť chceme. Závidíme niekomu
úspech v práci ale pre svoj pokrok sme neurobili nič. Susedke závidíme luxusné dovolenky ale nevidíme, že sa jej manžel venuje
svojmu podnikaniu a na ňu a deti nemá ani
čas. S tanierom koláčov pred sebou a sladkým nápojom v pohári sa pani rozčuľuje nad
nespravodlivosťou, pretože jej kamarátka aj
po troch pôrodoch vyzerá úžasne zatiaľ čo
ona po jednom ako... Mladým manželom závidíme nové auto ale to, že ho vybavili cez
poisťovňu pretože majú postihnuté dieťa
nás netrápi. „Závisť“ ale môžeme využiť tak,
aby nás motivovala a posúvala vpred. Vezmime si z úspešných príklad a začnime pracovať na sebe. Zmeňme závisť na motiváciu
a budeme spokojní. Skôr, než budeme skutočne závidieť, skúsme sa pozrieť na všetko
aj z tej druhej strany. Máme vôbec čo závi-

Zastavte sa

niaze, aby som zabezpečil rodinu. Čo to tu tá
ženská píše? Ja si nemôžem dovoliť zastaviť
sa.“

Ste v celodennom strese, ráno vstanete a už
rozmýšľate, čo všetko treba vybaviť, kde zavolať, čo poriešiť cestou do práce.

Ale môžete, áno práve Vy, môžete. Aspoň
na niekoľko minút denne si treba nájsť čas
na oddych, skutočný oddych, keď zabudnete na starosti. Ísť vonku do prírody nadýchať
sa čerstvého vzduchu. V lese medzi stromami sa dá najlepšie dobíjať energia. Keď počúvate štebot vtáčikov, šum lístia, to je najkrajší
relax.

Závisť - každý z nás sa s ňou stretol, hoci

nepatrí medzi pekné vlastnosti. O Slovákoch
sa vraví, že dokážu závidieť aj zosnulému
pekné počasie na pohrebe. Možno sa Vám
to zdá pritiahnuté za vlasy, ale niekedy mám
pocit, že je to tak. Závidíme si úspech v práci,
šťastie v láske, pekné oblečenie, domy, autá,
kariéru... skrátka všetko. A keď píšem všetko
myslím doslova VŠETKO. Poznám prípady,
keď závisť prerástla hranice zdravého rozumu
a dotyční dokázali závidieť aj to, že má niekto
veľmi ťažko choré dieťa, pretože od štátu dostali príspevok. Verte aj to sa stáva!

Nestačíte sa nadýchnuť a už pracujete
na plné obrátky, niektorí viac psychicky, niektorí fyzicky. Ktorá práca je náročnejšia?
Ten kto viac pracuje manuálne, by si rád vymenil robotu z tým, ktorý sedí v kancelárii
a vedie celú firmu. A naopak ten, ktorý presedí celý deň pri počítači a hlavu má plnú
rôznych termínov a zákaziek, by si určite rád
oddýchol pri fyzickej činnosti. Občas by bola
nezaškodila výmena, aby ste si vedeli vážiť to,
čo robíte. Každá práca ja dôležitá. Je jedno
či je to upratovačka v hypermarkete, učiteľ
v škole alebo šéf veľkej firmy. A to som nespomenula opatrovateľov na plný úväzok, ktorý
sa starajú o ťažko chorých členov rodiny.
Ktorí z nich to majú najťažšie? Nie je dôležité,
aby sme tu teraz riešili a porovnávali. Dôležité
je to aby sme boli v rovnováhe. Každý z nás by
si mal nájsť čas na svoje záujmy, aby sa vedel
odreagovať od stereotypu, odpútal od problémov a starostí. Dôležité je vedieť zastaviť sa,
načerpať nových síl do ďalších dní.
Myslíte, že je to nemožné? Poviete si: „Veď ja
nemám čas oddychovať, musím zarábať pe-

Ak sa sami nerozhodnete, tak telo Vám dá
znamenie, že potrebuje pauzu. V lepšom
prípade to bude len malé upozornenie v podobe prechladnutia alebo menšieho úrazu,
ak neposlúchnete a budete prepínať svoje
sily, tak príde vážnejšie varovanie. Skúste
popremýšľať kým nie je neskoro, či stojí za to
aby ste sa zastavili a popremýšľali nad svojím
životom, nad tým čo je pre Vás dôležité.
IB

dieť, nie je cena ktorú zaplatili príliš vysoká?
Ozaj by sme chceli žiť ich život? Chceli by
ste nové auto a v ňom prevážať ťažko choré dieťa od jedného lekára k druhému? Verte, že nie. Chceli by ste luxusnú dovolenku
a manžela by ste na nej ani nevideli tak ako
je tomu po celý rok? Ja teda nie. Naučme sa
byť spokojní s tým čo máme a skúsme dopriať aj tým druhým. Dopraj iným a bude
dopriate aj Tebe. Je leto čas dovoleniek, veľa
ľudí sa vyberie na miesta o ktorých sa nám
ani len nesnívalo. Ja budem doma s deťmi oddýchneme si na záhrade, kde si budeme
robiť naše obľúbené opekačky. Deti sa vybláznia v bazéne či na trampolíne a ja s motykou v ruke v malej ale MOJEJ záhradke.
Počas manželovej dovolenky vybehneme
do ZOO alebo aquaparku. Nesťažujem sa.
Budem rada ak leto prežijeme pekne spolu
a v plnom zdraví. To je iste nielen pre mňa
najdôležitejšie.
MZ

Ďakujem Katke
Spinkáš mi tu v náruči
a mňa život naučí.
Trpezlivosť, Vieru mať
a za všetko ďakovať.
Ďakujem za chvíle krásne
aj za tie najťažšie,
že sme toho veľa spolu zvládli
do beznádeje neupadli.
Ty si môj poklad tichý,
v očiach nech ti svetlo svieti.
Ďakujem za energiu, ktorú dávaš mne.
Ďakujem za každé maznanie.
Ďakujem za krásny deň,
ktorý chcem žiť s tebou len.
Mám ťa rada, ty to vieš
a lásku mi opätuješ.

Vidím, cítim počujem
Vidím, cítim, počujem,
môjmu srdcu rozumiem.
Viem, čo mi chce povedať,
nech mám stále všetkých rád.
IB

Sú dve cesty víťazstva, silou alebo láskou.
Víťazstvo silou trvá pokým trvá sila. Víťazstvo láskou navždy...

www.inakobdareni.sk
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¨ Pozitívne myslenie

Monika Jalakšová (úryvok z knihy)

Na ceste za pralinkami

Zobudila som sa na silné trieskanie na dvere.
Komu preskočilo? Čo sa stalo? Rýchlo som sa
postavila a bežala k dverám.
„Čau, čo sa deje? Nedvíhaš telefón, búcham
tu na dvere dobrých desať minút. Už som ich
chcel vyvaliť.“
Tuším som ho fakt vyplašila. Takú paniku
v tvári som u neho ešte nevidela.
„Janko, prepáč. Zaspala som. Ja ani neviem,
koľko je hodín. Včera bolo to dedičské konanie po dedkovi. Ja...,“ rozrevala som sa rovno
vo dverách.
Nohy sa mi podlomili a zošuchla som sa
k zemi. Ostal stáť ako obarený. Začal ma dvíhať až keď som sedela na zemi.
„Vieš čo, Danka, odnesiem ťa na gauč. Celá
sa trasieš.“
Položil ma na sedačku, obložil ma vankúšmi
a prikryl dekou. Bolelo ma celé telo aj duša.
„Ráno som ťa nevidel na zastávke. V robote
som ťa nenašiel, mobil si nebrala... začal som
chytať paniku. Hlavne preto, že viem, aký si
mala včera deň. Zbehnem do vývarovne a donesiem ti aspoň polievku. Či chceš niečo iné?“
„Nikam nechoď. Mám navarené. Ani mi nechutí. Mal by si sa vrátiť do práce. Veď ja to
zvládnem.“
„Prečo ma vždy od seba odháňaš, keď ma
potrebuješ? Tomu celkom nerozumiem,“ počula som sklamanie v hlase, no nemohla som
inak. Chcela som byť sama.
„Ak si myslíš, že ťa tu teraz nechám samú, tak
sa veľmi mýliš. Zobral som si voľno do konca
týždňa a tebe som tiež nahlásil dovolenku.
Nikto nič nenamietal.“
„Nehnevaj sa. Nemyslela som to tak. Potrebovala som byť chvíľu sama. Vieš to pochopiť, však?“
„Samozrejme. Boba si už bola vyvenčiť?“
„Nebola... ani neviem, kde sa usalašil. Vyletela som z postele, keď si búchal na dvere.“
„Dobre, tak ja s ním idem von. Potom sa hodím do „gala“ a pokosím ti trávnik, opravím
vstupnú bráničku. Povyzvedám od tety Marišky, čo je novô v Perneku a keď budeš mať
chuť na spoločnosť, prezvoň. Prídem.“
„Si poklad.“
Iba sa letmo usmial. Pískol na Boba, ktorý
dofrčal ako blesk. No sila. Ja môžem na neho
volať aj hodinu a ani to s ním nehne. Keď má
náhodou náladu, tak sa ku mne vlečie ako
keby bol skrížený so slimákom a celý čas funí
ako lokomotíva. Janko s ním bol trikrát dokopy a jeho poslúchne na slovo. Krúti pri ňom
chvostom ako keby išlo o život.

Samota mi nepomohla. Práve naopak. Obálku som stále neotvorila. Nemám na to síl.
Už som nevládala ani plakať. Jedinú fotku
po deduškovi som celý čas držala v rukách.
Aspoň pre ten chvíľkový pocit, že je so mnou
a nikam neodišiel. Už stačilo. Chytila som
do ruky mobil a prezvonila svojho priateľa.
Je to zvláštne, lebo nikdy som si nemyslela,
že takto jedného dňa budem vnímať Janka.
„No čo moje? Dáme si polievku?“ ozval sa
od dverí.
„Bolo by načase, veď už musíš odpadávať
od hladu.
„Super. Prezlečiem sa a hneď som pri tebe.
Dám zohriať polievku a prinesiem ti ju.“
„Ďakujem.“
Zjedla som pár lyžíc, no viac sa nedalo.
„No pekne a načo som ti to sem nosil. Vrabec
zje viac ako ty.“
„Neboj, ja to doženiem inokedy.“
„Len aby dievčatko, len aby...“
„Nájdeš v kuchyni aj rezeň, zemiaky a jablkový koláč.“
„Aj si idem zobrať, lebo som ti
z toho kosenia dosť vyhladol.“
Prišiel s naloženým tanierom
a s úsmevom od ucha k uchu.
„Čo v kuchyni rozprávali dobré
vtipy?“
„Takto asi môj žalúdok prejavuje emócie.“
Konečne som sa usmiala. Tanier položil na stolík
a zvážnel.
„Dani povedz, čo ťa tak zobralo? Od pohrebu ubehlo veľa času a mal som
pocit, že si už v poriadku. Stalo sa včera niečo?“
Ťažko som preglgla a do očí sa mi znova tisli
slzy.
„Ježiš prepáč, to som nechcel. Som somár. Konečne si sa usmiala a ja sa v tom zas rýpem.“
„Ale vôbec. Ja by som revala aj keby si nič
nepovedal. Dedo mi odkázal tú veľkú obálku, čo je v poličke pod telkou. Doteraz som
ju nedokázala otvoriť. Ja som ho nikdy nevidela písať listy, pohľadnice... Nemám tušenie, čo v nej môže byť.“
„Pokiaľ som sa nestretla s právnikom, dedovým kamarátom, bola som v poriadku. Hoci
to bolo trošku zvláštne, lebo je asi v našom
veku. Oboch nás vtedy prevalili spomienky
a veru mal slzy v očiach aj on. Chcela som
vedieť, čo v tej obálke je, ale povedal mi len

toľko, že dedko mu vyslovene zakázal o jej
obsahu hovoriť. Toto vraj musím zvládnuť
sama. Ubezpečil ma však, že som nezdedila
žiadne dlžoby, alebo niečo, s čím by som musela mať v budúcnosti starosti.“
Stíchla som, lebo som nevládala pokračovať.
Bojovala som s bolesťou a smútkom.
„Danka, urobím nám horúcu čokoládu
a otvoríme tú obálku. Dobre?“
„Máš pravdu, už to nemôžem odkladať. Ale
poprosím ťa, aby si to čítal ty. Môžeš to pre
mňa urobiť?“
„V poriadku.“
Keď už obývačka voňala čokoládou, opatrne
som otvorila obálku a rovno ju podala Jankovi. Vytiahol z nej peknú kôpku listín. Čo
nás oboch prekvapilo.
„Takže idem sa pustiť do čítania. Môžem?“
len som prikývla.

Moje zlaté dievčatko!
Ak držíš v rukách tento list, tak som už určite
s babinou. Takže sa mám veľmi dobre a ty si
utri slzičky a pekne čítaj. Poznáš ma lepšie ako
ja sám seba a teda vieš aj to, že ja na písanie
veľmo nie som. No bola si pre mňa darom, čo
rozosmial moju starú dušu, čo rozveselil moje
oči. Zaplnila si moju starobu takou láskou,
v akú som už ja ani nedúfal, dievčatko moje.
Píšem ti v deň, keď som sa dozvedel, aká choroba ma bude kváriť počas ďalších dní, mesiacov a možno rokov, to nik nevie. Rád by som
si ťa zapamätal až do poslednej chvíle môjho
života, no žiaľ sa tak nestane.
Chcem sa ti moja za všetko poďakovať. Za každé sobotňajšie
objatie, keď si ku mne prišla,
za každý žiarený chlebík na raňajky, za každú ušúľanú cigaretku
a za každý deň, keď si ma rozosmiala. Nikdy nezabudnem, ako si
prvýkrát varila zemiaky a nedala
do hrnca vodu. Bože, to bolo poplachu. Alebo keď si mi žehličkou spálila
moju sviatočnú košeľu, lebo si sa zadívala do tej bedni na Majku z Gurunu...
Mimochodom vtedy som ti to nepovedal, ale tá košeľa bola dar od tvojej babiny. Ešte dlho som veru za tou košeľou
banoval. Ako ťa poznám, tak plačeš. No, ale
veď hádam nebudeš plakať kvôli nejakej košeli a mne ti ju už tu hore v nebíčku ani nie
je treba. Juj, dúfam, že som tam hore v oblakoch a nie v pekle, za tie moje kadejakje
huncútstva, čo som povyvádzal...
„Danka, dáme si z tej čokolády, čo ty na to?“
„Dobrý nápad,“ odpovedala som pomedzi
slzy.
„Už chápem, prečo ti je tak smutno. Ja sám
mám čo robiť, aby som to dokázal prečítať.
Poznal som ho len krátko a to v čase, keď už
nevedel kto si.“
Nedokázala som reagovať slovami. Slzy mi
tiekli a doslova som tú horúcu čokoládu.

Rodina nie je o pokrvnosti. Je to o tom, kto Ti podrží ruku,
keď to budeš najviac potrebovať.
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oznamy, pozvánky, inzercia ¨

FELDENKRAISOVA METÓDA
Pre deti so špeciálnymi potrebami sa v komunitnom centre Malíček v Bratislave
budú konať termíny:
13. 7. - 17. 7. 2015
20. 7. - 24. 7. 2015
3 .8. - 7. 8. 2015
Je aj možnosť formou individuálneho programu.
Lektor: Mgr. Miroslava Kovářová ArtD.
tel.: 0905 567 277, e-mail: kovarova.mira@gmail.com
Feldenkraisova metóda je pohybový tréning, ktorý zameriava svoju pozornosť
na prepojenie pohybu a vnímania.
Len keď vieme čo, a ako robíme pri tom keď sa hýbeme, môžeme pohyb ovplyvniť
a usmerniť správnym smerom.

Centrum regenerácie a prevencie chorôb v Rovinke pod vedením
Dr. Niké Mozsnyák poskytuje terapie: Skenar terapia, Oxygenoterapia,
Terapia energetickou dekou, Bowen terapia, Bioptron, Dévény terapia
a snoezelen
Najbližší termín: 6.7. - 10.7.2015
Kontakt:
tel.: 0911 897 377
e-mail: nike.mozsnyak@gmail.com
web: www.skenarterapia.sk

R1 – centrum
intenzívnej terapie
Nám. Ľudovíta Štúra 29
974 05 Banská Bystrica
Ponúka od 1. augusta 2014 svojim klientom:

TheraSuit terapiu - komplexný prístup
ku klientom s neurologickými poruchami
- detská mozgová obrna, vývojové oneskorenie, traumatické poranenia mozgu.
Certifikovaný terapeut vytvorý individuálny
cvičebný program v súlade s pacientovou diagnózou, vekom a jeho funkčnými
schopnosťami.
Terapiu MFK - unikátnu fyzioterapeutickú
metódu podporujúcu znalosti a vedomosti
certifikovaných fyzioterapeutov s najmodernejším počítačovým softwérom.
Fyzioterapeut je vďaka nemu schopný nájsť
rýchlejším a efektívnejším spôsobom ten
najoptimálnejší spôsob terapie. Odporúčame pri DMO, roztrúsenej skleróze, artróze
bedrového kĺbu, zlomeninách, vyskočenej
platničke, skolióze, chybnom držaní tela,
ale aj pri ďalších diagnózach.
Informácie:
tel.: 0905 947 997 • kvasnova.jana@gmail.
com • www.centrumR1.sk

www.inakobdareni.sk
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¨ RECEPT

Tuniakový šalát
Suroviny:
tuniak vo vlastnej šťave - konzerva
vajce uvarené natvrdo
sterilizovaná kukurica
syr mozzarella
Postup:
Tuniaka dáme do misky, ale snažíme sa preliať čo najmenej oleja, (nech nie je šalát
mastný). Vajce a mozzarellu nakrájame nadrobno. Pridáme kukuricu (tiež bez šťavy). Spolu všetko zmiešame a podávame s celozrnným chlebíkom.
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preDstavujeme - naši partneri ¨

Predstavujeme Vám detský invalidný vozík

SCRUBBY
POPIS VÝROBKU:
•
•
•
•

Šírka sedačky 30 a 34 cm
Odpružený hliníkový rám
Prestaviteľná šírka a hĺbka sedadla
Elektricky nastaviteľný sklon sedadla
10° (max. 18 cm)
• Sklápacia opierka chrbta s reguláciou
nachýlenia
• Bezpečnostný bedrový pás nastaviteľný
• Bočnice odnímateľné, výškovo aj bočne
nastaviteľné

• Stúpačky uhlovo aj dĺžkovo nastaviteľné, výsuvné dopredu, odnímateľné
• Osvetlenie (LED / žiarovkové)
• Ovládač je nastaviteľný na pravú aj ľavú
ruku alebo pre sprevádzajúcu osobu
• Zadné oporné kolieska proti prevráteniu nastaviteľné
• Predné kolesá 9“, zadné 14“ fúkacie alebo plné s duralovými diskami
• Nastaviteľná opierka hlavy

Pobočky
Západné Slovensko
N. Teslu 28, 92101 Piešťany
e-mail: revomat.zdravpom@gmail.com
tel.: 032 / 776 2949, 0917 871 888

Technické parametre:
Motor:

2 x 300 W

Max.rýchlosť:

12 km/h

Dojazd:

25 km

Rádius otáčania:

95 cm

Váha vozíka:

83 kg

Nosnosť:

80 kg

výrobcovia
Východné Slovensko
Masarykova 20, 08001 Prešov
e-mail: revomat.dvs@gmail.com
tel.: 0907 508 674

www.revomat.wordpress.com
www.inakobdareni.sk
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¨ preDstavujeme

Spojená škola vo Vrbovom
Vrbové je mesto ležiace pri Piešťanoch. Hoci patrí medzi malé mestá,
históriu má veľmi bohatú. Veď kto by z nás nepoznal slávneho rodáka z Vrbového Mórica Beňovského?
Asi každý z nás už o ňom počul. Hoci prázdniny už začali a školáci
na školu iste nemyslia, v rozhovore sa vrátime späť do školy. Dnes
Vám chcem predstaviť Spojenú školu na Námestí sv. Cyrila a Metóda,
ktorá si v roku 2015 pripomína 25. výročie svojho znovuzaloženia.
Viac nám o škole prezradila pani riaditeľka Mgr. Darina Babničová.
Pani riaditeľka, akým žiakom poskytuje Vaša škola vzdelanie?
Škola poskytuje vzdelávanie deťom a žiakom vo veku od 3 - 26 rokov
v troch organizačných zložkách:
• Špeciálna materská škola,
• Špeciálna základná škola Mórica Beňovského,
• Praktická škola.
Koľko žiakov v súčasnosti navštevuje Vašu školu?
V školskom roku 2014/2015 navštevovalo našu školu 80 detí a žiakov.
Budova školy prešla rozsiahlou rekonštrukciou. Čo všetko sa
v škole nachádza okrem tried?
Okrem tried sú v škole priestory pre ŠKD, kabinety, priestory na výuku pracovného vyučovania a priestory pre CŠPP.
Deťom sa venujú pedagógovia aj v špeciálnej materskej škole
a Praktickej škole. Čo poskytuje žiakom Praktická škola?
Praktická škola poskytuje vzdelávanie a prípravu na výkon jednoduchých pracovných činnosti žiakom s mentálnym postihnutím alebo
žiakom s mentálnym postihnutím v kombinácii s iným zdravotným
postihnutím, ktorým stupeň postihnutia neumožňuje prípravu
v odbornom učilišti.
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Chodby školy zdobia práce a diplomy z rôznych súťaží. Aké úspechy
dosahuje škola v tomto smere?
Najviac úspechov máme v tanečných a výtvarných súťažiach a vieme s našimi žiakmi pripraviť veľmi pekné vystúpenia na rôzne kultúrne akcie.
V budove školy sa nachádza aj Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva. Aké činnosti centrum vykonáva?
CŠPP vykonáva komplexnú špeciálno - pedagogickú činnosť, psychologickú, diagnostickú, poradenskú, rehabilitačnú, preventívnu,
metodickú, výchovno-vzdelávaciu a inú odbornú činnosť a súbor
špeciálno - pedagogických intervencií deťom so zdravotným postihnutím, vrátane detí s vývinovými poruchami s cieľom dosiahnuť
optimálny rozvoj ich osobnosti a sociálnu integráciu.
Vaša práca aj práca pedagógov je náročná, nakoľko pracujete
s inak obdarenými deťmi. Kde čerpáte energiu na ďalšiu tak náročnú prácu?
Energiu čerpám z pekných zážitkov, z úspechov, keď sa deťom,
učiteľom i mojim blízkym darí, pri posedení s priateľmi a s ľuďmi,
od ktorých sa mám čo naučiť.
Kontakt:

Spojená škola
Námestie sv. Cyrila a Metoda 9, Vrbové
tel.: 033 / 779 23 24, mobil: 0917 / 412 316
spojenaskola.vrbove@gmail.com
http://spojenaskolavrbove.edupage.org

www.inakobdareni.sk

umelecký Fotograf

Igor Frimmel
Umenie ako také nás neustále neprestáva uchvacovať a fascinovať. Prečo je to tak?
Pravdepodobne tušíme, že výslednému výtvoru predchádza niečo silné, niečo veľkolepé, čo
sa tak pomyselne muselo narodiť do sveta umenia. Tento proces možno označiť ako akt tvorenia. Tvorba ako vyjadrenie samého seba je základnou a úplne prirodzenou esenciou každého z nás. Myslím, že ten pocit pozná veľmi dobre každý z nás. Ste vtedy úplne pohltení
svojím dielom, nech už je akékoľvek, a život okolo vás akoby nebol zrazu až tak podstatný.
Plody tvorivej práce Igora Frimmela, ak ju prácou vôbec možno nazývať, nám boli predstavené 21. mája v Liptovskej galérii P. M. Bohúňa v Liptovskom Mikuláši.
V tomto čísle nášho časopisu Vám ponúkame pohľad do jeho umeleckej tvorby....

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

Občianske združenie Milan Štefánik vás pozýva na 6. ročník
benefičného koncertu pre osoby s mentálnym postihnutím

23.AUGUST 2015 15:00
BANSKÁ ŠTIAVNICA, AMFITEÁTER

Vstupné je bezplatné pre osoby s mentálnym a zdravotným postihnutím a pre deti do 140 cm.
Vstupné pre verejnosť je 12€ v predpredaji a 15€ na mieste.
Predpredaj Ticketportal, Čajovňa Klopačka, Informačné centrum Banská Štiavnica
Zmena programu je vyhradená.

