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 Bezplatné zameranie a odskúšanie u vás

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

 Aj atypické zariadenia na mieru 
vlastní projektanti, slovenská výroba plošín

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

  Mimoriadne dlhá životnosť 
aj 15-ročné zariadenia bez poruchy

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

Schodolez Sherpa N 902 s vozíkomStropný zdvihák
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Editoriál
Je krásny letný čas a s ním ďalšie číslo nášho časopisu. Sl-
nečné lúče zohrievajú a lákajú do prírody. Voľné chvíle Vám  
môže spríjemniť.

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

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

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

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

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

MP
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Monika Ponická
konateľ a obchodný riaditeľ

Peter Slabina
hlavný konštruktér
technický riaditeľ

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

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

SPIG s.r.o. ponúka

POMÔCKY PRE ŤAŽKO ZDRAVOTNE POSTIHNUTÝCH
Tulská 2, 960 01 Zvolen

spig@spig.sk • www.spig.sk

BEZPLATNÁ LINKA  0800 105 707

  Hneď zavolajte na našu BEZPLATNÚ linku: 0800 105 707

STAVBA BEZ BARIÉR
Minimálne šírky chodbových priestorov
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OKIENKO ZDRAVIA ¨

Patrí k častým a najzávažnejším komplikáci-
ám cukrovky a  veľmi často sa končí ampu-
táciou. O  to viac treba dbať na  prevenciu 
a správnu starostlivosť.

Pri diabetickej nohe sú postihnuté cievy 
a  nervy dolných končatín. Dôsledkom toh-
to chorobného procesu je vznik vredov 
na ploskách nôh alebo gangrény na prstoch. 
Preto musia diabetici venovať svojim no-
hám nadmierne zvýšenú pozornosť. Podľa 
odborníkov u  pacientov s  cukrovkou vzni-
kajú vredy na  nohe 17- až 50-krát častejšie 
ako u tých, čo cukrovkou netrpia.

Za  závažnou komplikáciou cukrovky – dia-
betickou nohou - stojí nezápalové ocho-
renie nervových vláken – tzv. neuropatia. 
Prejavuje sa najmä stratou vnímania bolesti, 
dotyku, chladu, tepla a vibrácií. Počas noci, 
keď je pacient v  pokoji, môžu sa objaviť aj 
pichavé a  pálivé bolesti či pocity brnenie, 
mravenčenia.

Vysoko rizikovým faktorom vzniku diabe-
tickej nohy je porucha vnímania bolesti 
a  dotyku. Diabetická neuropatia je jednou 
z  najčastejších komplikácií cukrovky a  po-
stihnuté môže byť tak periférne, ako aj auto-
nómne nervstvo, takže aj prejavy postihnu-
tia môžu byť rozmanité.

Zmeny na cievach
Ďalším faktorom, ktorý sa podieľa na vzniku 
diabetickej nohy, sú chorobné zmeny v ciev-
nom systéme dolných končatín, ktoré vedú 
k  nedostatočnému prekrvovaniu tkanív 
v  dolných končatinách – ischémii. Takto 
postihnuté nohy sú na dotyk chladné a pri 
chôdzi sa môže objavovať bolesť v  lýtkach, 
ktorá vymizne, ak sa pacient prestane pohy-
bovať.

Vo vyššom štádiu môžu nohy bolieť, aj keď 
je pacient v kľude. Keďže je tkanivo  nedo-
statočne prekrvované, a  tak aj vyživované, 
vytvorí sa na koži defekt a následne dochá-
dza k odumieraniu tkaniva – gangréne.

Nepodceňujte obuv i ponožky
Diabetici by mali v  rámci prevencie nosiť 
kvalitné ponožky a  obuv. Dôležitosť správ-
nej obuvi podčiarkuje aj diabetológ Emil 
Martinka, prezident Slovenskej diabetolo-
gickej spoločnosti, správna obuv je jednou 
z hlavných  podmienok v prevencii rozvoja 
diabetickej nohy.

„Nesprávna obuv je totiž najčastejšou vyvo-
lávajúcou príčinou tvorby defektu na nohe 
diabetika v predisponovanom teréne v dô-
sledku neuropatie a ischémie,“ hovorí diabe-
tológ. Ponožky by mali byť bavlnené, voľné, 
primeranej veľkosti (nesmú nohu sťahovať) 
a nemali by mať švy. Pacienti by si ich mali 
meniť minimálne raz denne.

Čo je dôležité nepodceňovať pri 
kúpe topánok
Obuv by podľa lekára mala byť z  kože ale-
bo z iného pevného a vzdušného materiálu. 
Nemala by mať zvýraznený podpätok, mala 
by byť pružná, s dostatočne vysokou, správ-
ne vytvarovanou stielkou, ktorá absorbuje 
tlak.	 Noha	 by	mala	 byť	 fixovaná	 pomocou	
šnurovania, resp. zipsu. Lekár zdôrazňuje, že 
nesmie viesť k tlaku na nohu. Nevhodné je 
upínanie remienkami alebo spôsobom, kto-
rý nadmerne pôsobí len na jednu časť nohy 
(sandále, dreváky a pod.).

Topánka by mala umožňovať voľný pohyb 
prstov. Obuv nesmie nohu stláčať ani de-
formovať, nesmie zanechávať viditeľné im-
presie - „stlačeniny“ na  koži. Noha sa však 
v topánke nesmie ani kĺzať. „Príkladom ne-
správnej obuvi sú lodičky na vysokom pod-
pätku,	 so	 zúženou	 špičkou	 a  fixáciou	nohy	
remienkami. Vhodné je vlastniť viacero pri-
liehavých topánok a  meniť ich každý rok. 
Zvýšená pozornosť je potrebná pri nových 
topánkach, obzvlášť pri neuropatii,“ dodáva 
lekár. 

Je dôležitá aj strava?
V súvislosti s rizikom diabetickej nohy platia 
pre pacientov s diabetes mellitus podľa leká-
ra rovnaké zásady racionálnej výživy ako pre 
ostatných	 diabetikov.	 Určité	 špecifiká	 však	
odporúča najmä pacientom s  diabetickou 
polyneuropatiou. Zo svojej stravy by mali 
vylúčiť: alkohol, chuťové aditíva, potraviny 
s  obsahom glutamátu sodného (fast foody, 
bujóny, vreckové polievky, sójové omáčky, 
Worchesterská omáčka, rôzne polotovary zo 
sóje, šťavy a pod.), nadmerný príjem kofeínu.

Diabetológ odporúča prijímať dostatok vita-
mínov zo skupiny B (B1, B6, B12 – pozor však 
tiež na ich nadmerný príjem!), niacínu – vita-
mínu B3, kyseliny listovej, železa. „Rizikovou 
skupinou sú pacienti s  celiakiou, potravino-
vou alergiou a  intoleranciou potravín, ná-
dorovými ochoreniami a ich liečbou, ale tiež 
niektoré bežné lieky.

K poklesu hladín vitamínov skupiny B môže 
viesť aj vynikajúci a overený liek v diabetoló-
gii -metformín.“ Lekár upozorňuje aj na  iné 
bežné rizikové faktory, ktoré urýchľujú vývoj 
neuropatie ako rizika pre rozvoj diabetickej 
nohy. Ide najmä o prácu s chemikáliami, rie-
didlami, herbicídmi, pesticídmi, organickými 
rozpúšťadlami. ťažkými kovmi, olovo, ortuť, 
arzén, tálium, nebezpečné sú aj výpary ben-
zínu a pod. 

„Dnes sú v  liečbe dostupné moderné spô-
soby, ako účinne znižovať hladinu glykémie 
bez strachu z  hypoglykémie. S  modernou 
liečbou, ktorá je založená na účinku inkretí-
nov môže mať pacient svoju glykémiu pod 

kontrolou celých 24 hodín bez neželaných 
výkyvov v  podobe hypoglykémií alebo hy-
perglykémií, ktoré sú v  priamej súvislosti 
s  rozvojom nežiaducich komplikácií. Mo-
mentálne sú na  Slovensku k  dispozícii štyri 
rôzne lieky z tejto skupiny s účinnou látkou: 
vildagliptín, sitagliptín, linagliptín a saxaglip-
tín. Navzájom sa líšia predovšetkým možnos-
ťami použitia. Jednou z účinných látok liečby 
prostredníctvom inkretínov s presvedčivými 
výsledkami je aj vildagliptín, ktorý možno 
bezpečne použiť aj u seniorov vo veku 75 ro-
kov a starších alebo u pacientov s poruchou 
funkcie obličiek,“ hovorí diabetológ Emil 
Martinka. 

Praktické rady
Zásady denného samovyšetrenia nôh:
•	 pravidelná kontrola viackrát denne – ráno 

a večer a vždy po vyzutí topánok,
•	 pri kontrole ťažšie prístupných častí nohy 

použite zrkadlo alebo využite pomoc prí-
buzných,

•	 zamerajte sa na  hodnotenie kože, jej 
povrchu, farby, pátrajte po  začervena-
niach, impresiách z  obuvi, náznakoch 
tvorby otlakov, opuchov, zhrubnutej koži 
a prasklinách v nej,

•	 všímajte si, či nemáte v  medziprstových 
priestoroch maceráciu kože a  prítomnosť 
plesňového postihnutia alebo zarastené 
nechty.

Je nutné poznať príznaky a  prejavy zápa-
lu tvorby defektu – zmeny farby, opuchy, 
pľuzgiere, praskliny, poranenia a pod. Tieto 
nálezy sa nesmú podceňovať a je potrebné 
čo najskôr vyhľadať lekára, kontrolujte si 
obuv aj jej prehmataním, pričom pátrajte 
po  nerovnostiach, chybách šitia, celistvosti 
výstelky, cudzích predmetoch, trčiacich klin-
čekoch či iných súčastiach topánky a pod.

Zásady denného samoošetrenia nôh:
•	 aspoň raz denne si vymeňte ponožky,
•	 dvakrát denne si umyte nohy vo vlažnej 

(nie horúcej ani chladnej) vode nedráždi-
vým mydlom,

•	 dôležité je nohy následne dobre osušiť, 
najmä v medziprstí,

•	 nohy precvičte a  podľa potreby ošetrite 
hydratačným krémom,

•	 v prípade plesňového postihnutia ošetrite 
lekárom odporučeným prípravkom,

•	 zhrubnutú kožu denne odstraňujte pem-
zou,

•	 pozor na správne strihanie nechtov,
•	 nechoďte bosí, najmä ak trpíte diabetic-

kou neuropatiou s  oslabenou citlivosťou 
na vonkajšie (často zraňujúce) podnety.

Autor: Miriam Vojteková
Čítajte viac na http://primar.sme.sk/c/ 

6364186/postrach-cukrovkarov-diabeticka-
-noha.html#ixzz3fsZhpZ6M

PoSTRACH CukRoVkáRoV - dIABETICká NoHA
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¨ SKUTOčNÝ PRíbEH

MARTIN FRANCE: Nechcem byť starý pre vlastné deti
Motivačné heslá tvrdiace, že náš postoj k živo-
tu by mal byť pozitívny bez ohľadu na  to, čo 
sa nám v  ňom pritrafí, určite poznáte. Teória 
je jedna vec a  môže byť veru dosť iritujúca, 
hlavne ak mudruje niekto, kto o vás veľa nevie. 
Prax však ukazuje, že po svete behá iks ľudí so 
silným príbehom, ktorí si poradili s nepriazňou 
osudu. Tí nemudrujú. Žijú. A žijú tak, že môžu 
byť pre nás všetkým skutočným vzorom.

Aj ja poznám (ne) jedného takého. Ale jed-
ného z  nich vám chcem predstaviť nielen 
preto, že je práve single. Martin France 
má vysokoškolské vzdelanie, je úspešným 
reprezentantom Slovenska v  lyžiarskych 
disciplínach, vďaka čomu cestuje po celom 
svete a  medzi svoje koníčky počíta futbal, 
počítače, hudbu a dievčatá. 

Jeho najnovšou prácou bude motivovanie 
pacientov po nehode či ťažkom úraze, ktorý 
zmení ich fyzické schopnosti alebo ich pri-
púta na vozíček. Lebo Maťo vie celkom pres-
ne, aké to je, keď nevyzeráte „obyčajne“. To 
však neznamená, že váš život v tom najlep-
šom zmysle slova obyčajný nie je. Napríklad 
aj Maťo je práve single a tiež celkom obyčaj-
ne verí, že len dočasne.

Zdá sa, že šance na zoznámenie ti naozaj 
pribudnú, keď budeš prichádzať do kon-
taktu s ľuďmi (a teda aj ženami), ktorých 
treba správne namotivovať. Ako to bude 
vyzerať?

Stal som sa súčasťou projektu Paralela, v kto-
rom mentori a  motivátori, väčšinou aktívni 
paralympijskí športovci s rôznymi fyzickými 
obmedzeniami, budú pomáhať zaradiť sa 
do života ľuďom čerstvo po úraze. Pracovať 
budeme hlavne v  Kováčovej, v  Národnom 
rehabilitačnom centre, kde začínajú mnohí 
pacienti od nuly. Lekári a rehabilitačné ses-
try ich učia ovládať vozík, samostatne jesť či 
zvládnuť ďalšie samoobslužné úkony, my by 
sme ich mali hlavne motivovať k tomu, že žiť 
sa napriek všetkému oplatí. A byť im v tom 
osobným príkladom.

Ty však nie si bývalý pacient  NRC Ková-
čová.

Nie, s deformáciou rúk som sa už narodil. Po-
chádzam z  dvojičiek, dokonca jednovaječ-
ných, no môj brat Karol je úplne v poriadku. 
Mama vraj do pôrodu ani nevedela, že jeden 
chlapec sa narodí s deformáciou, dostal som 
vraj nejaký vírus už v maternici. Veľa ľudí nad 
takýmto prípadom jednovaječných dvoji-
čiek žasne, vlastne ani ja dodnes neviem, 
ako a prečo sa to mohlo stať.

Dvojičky sa od  seba väčšinou nepohnú 
ani na krok až do puberty, rodičia ich rov-
nako obliekajú, v triede sedia v jednej la-
vici a  učitelia majú problém ich rozlíšiť. 
Ako to bolo s  tebou a  s  tvojím bratom? 
Mal si iný režim ako on?

Chodil som do  inej škôlky, v  ktorej s  deť-
mi intenzívne rehabilitovali. Rodičia ma 
tak museli denne voziť 15 km z  Hurbanova 
do Nových Zámkov. Bratovi som asi trochu 
závidel, že on mal škôlku priamo v Hurbano-
ve, a keď sme mali napríklad Mikuláša, naši 
ma vzali do  jeho škôlky. V  útlom detstve 
som vôbec nevnímal, že by niečo bolo iné, 
rodičia naozaj spravili všetko, čo sa dalo, 
aby som s  Karolom bol čo najčastejšie. Ale 
len z počutia viem, koľko mali so mnou sta-
rostí – napríklad mi operovali nohy ešte ako 
bábätku, predlžovali mi Achillove šľachy. Ak 
by to lekári nespravili, tak dodnes vôbec ne-
chodím. Aj tak som mal sklz, naučil som sa 
chodiť až ako dvojročný.

Pritom dnes je z  teba reprezentant Slo-
venska v  lyžovaní a  tvoj osobný príbeh 
je sám o sebe motivácia ako víno. Aký si 
bol žiak?

Na  základnú školu som už chodil spolu 
s  bratom, teda do  „normálnej“. Dobre som 
čítal, pekne písal a aj kreslil, ale vždy som bol 

lenivejší ako Karol.

Ako ťa poznám, asi si nebol tichý, zakrík-
nutý chlapec sediaci v  poslednom rade, 
čo sa bojí otvoriť ústa.

To určite nie. Aj pri skúšaní som vedel vždy 
obkecať tému a nakoniec skončil s dvojkou 
alebo trojkou, čo mi pohodlne stačilo. Nikdy 
som sa nebifľoval.

V školskom veku si už začneme všímať to, 
ako si nás všíma okolie. A detský kolektív 
vie byť obzvlášť krutý. Nemal si pre svoj 
hendikep problémy?

Prvé štyri roky sme aj s  Karolom chodili 
do  skvelej školy na  okraji Hurbanova, kde 
bola priam rodinná atmosféra a  kde som 
sa pravidelne bil so spolužiakmi. Potom nás 
prehlásili do zédéešky v centre. A tam ma už 
niektorí brali úplne inak, zabŕdali do toho, že 
som iný a brat ma musel často ochraňovať. 
Pre nich som bol dedinčan a ešte aj postih-
nutý.

Vnímaš to dnes ako niečo, čo ťa dobre vy-
bavilo do života?

Určite	 áno.	 Nechcel	 som	 ísť	 do  špeciálnej	
školy na Mokrohájskej v Bratislave, hoci tam 
by sa mi nikto neposmieval. Rodičia mi to 
navrhli, no povedal som im, že netreba. Asi 
som si podvedome vybral ťažšiu cestu, ale 
neľutujem.	Určite	ma	to	zocelilo.	Vážim	si	aj	
to, že rodičia nechali rozhodnutie na  mňa 
a vždy ma podporovali.

Absolvoval si napokon Obchodnú aka-
démiu a  vyštudoval manažment cestov-
ného ruchu na  Ekonomickej univerzite. 
Venuješ sa svojej profesii?

Zatiaľ vedomosti využívam pri našich ces-
tách na súťaže v zahraničí, no veľmi by som 
chcel, aby to bolo aj moje povolanie. Posie-
lal som životopisy už veľakrát, no reakcie za-
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tiaľ neboli žiadne. Ale verím tomu, že ak by 
som sa na to viac sústredil, prácu si nájdem. 
Momentálne som však zamestnaný v  Slo-
venskom paralympijskom výbore, viem, že 
ma	to	bude	baviť	a som	veľmi	spokojný.	Ur-
čite si do  budúcnosti trúfam trénovať mla-
dých športovcov, manažovať ich cestovanie, 
využiť moje vedomosti z marketingu.

Idú o  tebe legendy aj ako o  nadšenom 
DJ-ovi, roky si aktívne diskotéky robie-
val. Ako si sa dostal k tomuto koníčku?

Našiel som nedávno fotku, kde mám asi pol-
roka a na hlave otcove slúchadlá. On bol tiež 
občasný DJ, už ako decko som mu pomáhal 
a  sám som začal hrávať, keď som mal asi 
trinásť rokov. Na  drzovku som napísal mail 
do jedného klubu v Nových Zámkoch a jeho 
majiteľ mi naozaj dal šancu. Videl vo mne 
potenciál, bol to skutočne veľmi otvorený 
človek. Hrával som u  neho napokon skoro 
desať rokov. 

Čo najradšej a čo najčastejšie?

Bol som komerčák. Najviac ma bavili svad-
by	a retrodiskotéky,	kde	fičala	ABBA	a Boney	
M. Zvláštne, veď som začínal s  rockovou 
hudbou, ako decko som si kupoval albumy 
skupiny Alkehol a  striehol pri rádiu, kedy 
od  nich niečo zahrajú, aby som mohol 
okamžite stlačiť record a nahrať si pesničku 
na kazetu!

Práve na  diskotékach sa však vo veľkej 
miere vyskytujú aj dievčatá...

Juj, veru. Bývalo ich tam veľa, keď som hrá-
val. Niekedy som kvôli nim ani nevidel po-
riadne na mixážny pult. 

A tiež je známe, že na diskotékach vzťahy 
zanikajú rovnako rýchlo ako vznikli.

Áno, aj to potvrdzujem.

Aj to, že najžiadanejší býva DJ?

Jednoznačne, DJ priťahuje ženy. Keď som 
videl, ako si ma ľudia za mixpultom všímajú, 
správne ma to nabudilo. Myslím, že už aj to 
ma naštartovalo pre aktívny šport v dospe-
losti.

Nebál si sa, že si pre dievčatá zaujímavý 
len ako DJ a  nevedia a  nepotrebujú ve-
dieť veľa o tvojej duši a dobrej povahe? 

Ani nie. Skôr teraz mám obavy vstupovať 
do vzťahov, lebo ich beriem o dosť vážnejšie.

Máš tridsať. Čo v  tomto veku znamená 

„beriem to vážnejšie“? 

Práve tridsiatka je méta, keď sa asi každý 
v plnej vážnosti zamyslí nad tým, čo so živo-
tom a s kým. Naozaj si neviem predstaviť, že 
budem ďalších päť rokov chodiť po baroch 
a striedať ženy, to sa už skončilo. Stále cho-
dím rád tancovať a zabávať sa s dievčatami, 
ale už mám inú stratégiu – napríklad, či si 
ma niektorá z  nich zaslúži. Lebo aj mne sa 
stalo, že som sa vo vzťahu sklamal a tomu sa 
chcem vyhnúť. Zistil som, že som dosť dô-
verčivý, na to si musím dávať pozor. Navyše, 
ženy majú také zbrane, že aj keď mi blikajú 
všetky varovné kontrolky, je len ťažké im 
odolať. 

K tebe by sa hodila veselá a vtipná kočka 
bez komplexov. Taká nejaká podobná ti 
vstúpila do  života minulý rok počas pa-
ralympiády v ruskom Soči.

My sme sa spoznali už rok predtým, bola to 
dobrovoľníčka, ktorá pracovala na letisku. Ja 
som tam stratil telefón a ona mi ho pomáha-
la hľadať. Práve cez ten telefón sme zostali 
v kontakte, písali sme si a opäť sme sa v mar-
ci minulého roka stretli v Soči. Volá sa Alina 
a bola naozaj úžasná. Ešte nikdy som nezažil 
dievča, ktorému by som sa tak páčil ako jej. 
Nemala žiadne predsudky, bola úplne mimo 
už len z toho, keď som pri nej stál.

Hovoríš v minulom čase.

Polroka po paralympiáde, v septembri 2014 
sme sa rozišli. Medzi Hurbanovom a Soči je 
naozaj veľká vzdialenosť, taký vzťah je dosť 
nereálny. Impulz na rozchod prišiel z jej stra-
ny, ale chápal som ho.

To znamená, že si aktuálne sám a  aj bý-
vaš sám?

Som zatiaľ u  rodičov, no ak by som stretol 
ženu, či dievča, s  ktorým to bude k  niečo-
mu smerovať, rád to zmením. Teraz nemám 
dôvod.	 Uvažoval	 som	 aj	 nad	 tým,	 že	 sa	
osamostatním, ale čakám, ako sa to vyvi-
nie s mojou prácou a či budem musieť byť 
k dispozícii v Hurbanove, v Kováčovej alebo 
v  Bratislave. Nemám problém presťahovať 
sa kamkoľvek, ak to bude potrebné.

U  rodičov máš teda stále dobré záze-
mie. Neprekáža im, že si v tridsiatke ešte 
v detskej izbe?

Nuž, mávajú už občas poznámky o  vnú-
čikoch, ktorých by sa radi dožili. A  platí to 
rovnako pre mňa ako pre brata. Mama mi 

pomáha s praním, no všetko ostatné, naprí-
klad aj varenie, robím sám. Varím dokonca 
veľmi rád a ešte radšej skúšam pri sporáku 
nové veci.

Fajn, tak teda poďme zosumarizovať aj 
ďalšie tvoje bonusy.

Ako športovec mám sexi tvrdé brucho, hoci 
po tridsiatke mi už trochu rastie. A vraj mo-
jou najväčšou fyzickou prednosťou je dobrý 
zadok!

K  dobrému bruchu a  dobrému zadku 
ešte aj tvoje dobré srdce a máme z toho 
krásnu trojkombináciu. Okrem toho máš 
rád hudbu, rád tancuješ a  nemáš prob-
lém nadväzovať kontakty. Oslovíš aj cu-
dziu dievčinu, ak sa ti páči?

Prečo by som s niečím takým mal mať prob-
lém? Skôr sú v šoku dievčatá, že ich niekto 
osloví len tak. Škoda, že sa to zoznámením 
často hneď skončí. Však ísť spolu na  kávu 
neznamená, že si ju hneď chcem brať alebo 
že by frajer, ak ho teda má, musel na  mňa 
žiarliť.

Dobre hovoríš, dáme to teda tiež do zo-
znamu ďalších tvojich predností. A  čo 
ešte?

Mám rád čistotu a poriadok, som nervózny, 
aj keď nie je čisté auto. Alebo to znamená, 
že dospievam a menia sa mi priority. Nefaj-
čím a pijem len pivo, aj to len príležitostne 
s kamarátmi.

Plus si mimoriadne aktívny športovec, 
ktorý patrí k  našej paraolympijskej ly-
žiarskej špičke, hoci pochádzaš z  roviny 
pri Hurbanove.  Zvládol by si popri tom aj 
vlastnú rodinu?

Určite.	 Aj	 s  Alinou	 sme	 sa	 o  tom	bavili,	 no	
myslím, že neverila, že sa viem o ženu posta-
rať	a zabezpečiť	ju.	Urobil	by	som	to	a veľmi	
rád. Naozaj by som chcel mať deti a nechcel 
by som to už veľmi odkladať, aby som pre ne 
nebol starý. Ak si v najbližšom období náj-
dem frajerku a inštinkt mi povie, že je to tá 
pravá, idem do toho. Dlhšie nechcem čakať. 
Nemám na čo.

Eva Bacigalová
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Kde bolo – tam bolo, bolo raz jedno dievča. 
Malo svoje túžby a  sny ako každé iné v  jej 
veku. Ako roky pribúdali, z dievčatka vyrást-
la mladá žena. Túžby a sny ostali, len sa tro-
chu zmenili.

Už	nesnívala	o bábike,	ale	dieťatku	a rodin-
ke. Sen sa jej jedného krásneho júlového 
dňa splnil... ale hneď prišlo aj kruté prebu-
denie zo sladkého sna. Jej dieťatko nebolo 
zdravé. Začal boj o život.

Postieľka pripravená na  ten najvzácnejší 
poklad dlho čakala opustená... Keď sa v nej 
malý batôžtek konečne udomácnil, pre ma-
minku nastali tvrdé časy reality. Postarať sa 
o  dieťa, ktoré je ťažko postihnuté, pomoc 
v domácnosti žiadna, informácie nedostup-
né... napriek všetkému sa dokázala postarať 
o svoj poklad. Jej vankúš často zmáčaný sl-
zami bol nemým svedkom jej boľavého sr-
diečka.

Napriek nepriazni osudu, ktorý bol veľmi ne-
citlivý a  nedoprial jej tešiť sa z  ďalšieho po-
tomka, nestratila optimizmus a bojuje statoč-
ne. Bojuje nielen za seba a svoj poklad. To by 
bolo pre ňu málo. Náplňou jej dní je okrem 
starostlivosti o jej poklad, domácnosť či cho-
rého manžela pomoc pre iných. Áno, nájde si 
čas pre boliestky cudzích ľudí. Nájde čas a po-
máha... a je dušou nášho - vášho časopisu.

Milí čitatelia, dovoľte mi, aby som Vám pred-
stavila Ivetku Burianekovú.

Ivetka, ľudia sa v  dnešnej dobe rady 
ospravedlňujú tým, že nemajú na nič čas. 
Ty však zvládaš toho viac než dosť. Ako 
je to možné?

Nestačím rozmýšľať nad tým, či mám alebo 
nemám čas. Každý máme toľko času, koľko 
ho chceme mať. Je to len na našom rozhod-
nutí. Môj deň má tiež 24 hodín, presne tak 
ako deň každého iného človeka. Podľa mňa 
je veľmi podstatné nastaviť si priority, to, čo 
je pre nás najdôležitejšie, tomu sa máme 
venovať najviac. Žiť prítomným okamihom. 
Neodkladať veci na  zajtra, víkend na… 
na neurčito, pretože nikdy sa im nebudeme 
venovať tak dôkladne ako v  tom okamihu, 
keď ich máme riešiť.

Nie je tajomstvom, že za úspechom časo-
pisu stojíš aj Ty. Čo bolo podnetom pre 
jeho vznik?

Vždy som túžila mať vlastný časopis. Najskôr 
som začala pracovať na  brožúrke, v  ktorej 
mali byť rôzne informácie ohľadom pomo-
ci pre inak obdarených. Veľkým posunom 
bolo stretnutie s  Monikou Ponickou. Mo-
nika Ponická k  nám prišla na  „kolaudáciu“ 
plošiny,	 ktorú	 nám	 vyrobila	 na  mieru	 fir-
ma SPIG, v ktorej pôsobí. Páčili sa jej moje 
stránky burko.sk, kde boli články o príspev-
koch	z UPSVaR,	zoznam	nadácií	a veľa	iných	
informácií. Najskôr chcela, aby som jej uro-

bila kalendár s ich pomôckami a doplnením 
informácií o  pomoci pre ťažko zdravotne 
postihnutých. Mne sa to nepozdávalo a pri-
pravila som jej koncept časopisu. Keďže bola 
mojím nápadom nadšená, začali sme spolu 
tvoriť. Splnil sa môj jeden veľký tajný sen - 
mať svoj časopis.

Viem, že si skromná a sama by si to tu ne-
spomenula, preto sa Ťa opýtam na Sied-
me nebo, kde si napriek tomu, že sama 
potrebuješ pomoc, vysnívala splnenie 
snov pre iných.

Je mi ťažko na srdci, keď vidím, ako sa trápia 
rodiny, ktoré nemajú oporu vo svojich naj-
bližších. A najviac ma trápi, keď trpia nevin-
né detské duše. Príbeh Katky a  jej synčeka 
Paťka	ma	veľmi	zaujal.	Už	si	preskákali	toho	
veľa. Paťko má vážne zdravotné problémy. 
Katka nemá partnera, ktorý by jej pomohol. 
Nemala som nad čím rozmýšľať, jednoznač-
ne potrebovali pomoc a stále ju potrebujú. 
Táto žienka ma veľmi nabíja. Keď mi je ťažko, 
spomeniem si na ňu. Keď to zvláda ona, pre-
čo by som nemala ja. Tak isto ma vždy ve-
deli „naštartovať“ príbehy rodín, ktoré boli 
odvysielané v relácii Modré z neba a V sied-
mom nebi. 

Prečo pomáhaš iným?

Nakoľko mám sama ťažko postihnuté dieťa 
a  viem, aké bolo pre mňa náročné vyspo-
riadať sa s myšlienkou, že mám dieťa, ktoré 
nikdy nebude zdravé a viem, aké ťažké bolo 
hľadať informácie ohľadom pomoci zlepše-
nia zdravotného stavu, tak som sa rozhodla 
posúvať ďalej to, čo pomohlo mne. Teraz to 
majú mamičky ľahšie, keďže veľa informá-
cií nájdu na internete. Spolu sa „stretávajú“ 
na  facebooku, komunikujú prostredníc-
tvom mailov, majú rôzne kluby, kde sa môžu 
stretávať a vymieňať si informácie o dostup-
nej liečbe, vymeniť si skúsenosti a trocha sa 
odreagovať... Ja som tie možnosti pred 15 
rokmi nemala. Nemala som po ruke žiadne 
informácie ani človeka, ktorý by prechádzal 
tým, čím ja a vedel mi poradiť.

Je leto, ako ho tráviš?

V  júli sme oslavujeme Katkine narodeniny. 
Vždy sa teším, pretože pravidelne k  nám 
chodievajú dve moje najlepšie kamarátky 
s deťmi. Vtedy býva u nás poriadne veselo. 
Veľa sa smejeme, zabávame s deťmi, užíva-
me si život. Chodievame do prírody, na zá-
hrade opekáme alebo varíme guláš. Katka 
pozitívne vníma takéto spestrenie. Ak je 
vonku neznesiteľne horúco, schováme sa 
do  izby, kde je príjemný chládok - tam je 
nám fajn . 

Nakoľko bývame v  horskom prostredí, 
kde býva leto krátke, užívam si ho plnými 
dúškami. Milujem, keď si ráno môžem sad-
núť na  hojdačku a  počúvať spev vtáčikov. 

Dýchať čerstvý vzduch a  dobíjať baterky 
na slniečku... Čo  viac si môžem želať? Snáď 
ešte toľko, aby sme boli všetci zdraví, aby sa 
zdravotný stav najbližších členov rodiny ne-
zhoršoval. 

Ivetka, čo odkážeš našim čitateľom?

Život je krásny, užívajte si prítomný okamih. 
Buďte šťastní so svojimi najbližšími a  tešte 
sa z  maličkostí. Mne to pomáha. Nemám 
,,veľké oči“, k môjmu šťastiu stačí ozaj málo. 
Som spokojná s tým, čo mám a čo nemám, 
to mi nechýba. Môj hodnotový rebríček ob-
sahuje ozajstné hodnoty a nie materiálno či 
honbu za  mamonom. Dôležité je naučiť sa 
tešiť z obyčajných maličkosti.

A na záver 5 naj 
Najkrajší zážitok – Keď vidím moje dieťa 
spokojné, ako tichučko leží v posteli a díva 
sa na mňa veľkými okáľmi.

Najobľúbenejšie jedlo – Plnená paprika 

Najobľúbenejší nápoj - Čistá voda

Najobľúbenejšia pieseň, skupina, inter-
pret – juhoslovanské piesne, Robo Kazík

Najobľúbenejší citát alebo kniha – Rada 
čítam knihy od Doreen Virtue, ale aj Šlabikár 
šťastia od P. Baričáka. 

Ivetka, ďakujem Ti pekne za rozhovor. Celej 
rodinke prajem veľa zdravia a  spokojnosti. 
Tebe veľa síl pri plnení každodenných po-
vinností a  množstvo inšpirácie pri tvorení 
časopisu.

M. Z.

VIEM, Čo JE BEZRAdNoSť, A PRETo PoMáHAM
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Dnešná téma bude zameraná na to, čo spô-
sobuje strata mobility ženám, ktoré sa ocit-
nú na vozíku. 

Chorôb, ktoré posadia aj ženy na  vozík, je 
veľmi veľa. Ide najmä o  choroby pohybo-
vého ústrojenstva,  o  rôzne neurologické 
choroby, ale aj o ťažké srdcovocievne ocho-
renia a  iné. Treba však hneď poznamenať, 
že	 aj	 keď	 nám	definujú	 rovnakú	 diagnózu,	
priebeh každej choroby je veľmi individuál-
ny a potreby úplne odlišné. To znamená, že 
dve ženy so sklerózou multiplex, či dve ženy 
so	 svalovou	 dystrofiou	 alebo	 paraplégiou	
môžu mať úplné iné problémy a  odlišné 
potreby. Mnoho závisí aj od toho, či postih-
nutie žena získala ešte ako dieťa, či v dospie-
vaní, dospelosti alebo zrelom veku. Potreby 
každej z nás sa budú odvíjať od stupňa po-
stihnutia, od  prostredia, v  ktorom žijeme, 
od ľudí, ktorí nás obklopujú. 

Strata mobility znamená pre všetky ženy 
značnú závislosť od  pomoci iných osôb. Je 
však potrebné prijať postihnutie ako také  
a stotožniť sa s ním pokiaľ možno čím skôr 
a začať riešiť veci okolo seba. Tak, ako som 
to robila priebežne ja. Ak ide o  progresív-
ne ochorenia, teda také, ktoré sa postupne 
zhoršujú a  mobilita sa znižuje, treba vždy 
prostredie postupne prispôsobovať postih-
nutiu. Nie je dobré nechať situácie vyhro-
covať a  riešiť veci na  poslednú chvíľu, keď 
už všetci naokolo majú dosť z  neustáleho 

kolotoča pomoci. V prvom rade je potrebné 
vedieť, že existuje rad pomôcok, ktoré nám 
môžu zjednodušiť a pomôcť v živote. Treba 
si ich čím skôr zadovážiť a nebáť sa noviniek. 
Ja som mala vozík pripravený pol roka do-
predu, pretože som vedela, že príde deň, keď 
sa nepostavím na nohy...potom prišli drob-
né pomôcky ako podavač, zvyšovač WC, 
vaňový zdvihák a neskôr elektrický zdvihák 
a stropný zdvihák.  Všetky tieto pomôcky mi 
uľahčujú každodenný život  do tej miery, že 
sa cítim v  podstate takmer samostatná. Pri 
mnohých iných postihnutiach je potrebný 
rad iných pomôcok a dajú sa buď kúpiť, ale-
bo sú na predpis  s plnou alebo čiastočnou 
úhradou zdravotnou poisťovňou alebo úra-
dom práce, sociálnych vecí a rodiny. Len ne-
treba čakať na zázrak a zbytočne trpieť. Pri 
každodennom živote na vozíku by mala byť 
pre nás prispôsobená kúpeľňa, veď hygiena 
pre nás ženy je prvoradá. Bezbariérovosť 
nemusím prízvukovať. Je dôležité, aby ste 
neprežívali zbytočne stresy pri umývaní, kú-
paní, WC. Aby to nemali namáhavé ani naše 
asistentky, asistenti, rodina, opatrovatelia. 

Strata mobility je pre každú ženu závažný 
zásah do  jej života. Vedenie domácnosti, 
rola matky, manželky, či samostatný život, 
prípadne zamestnanie musíme zvládať so 
zvýšenou energiou, ale všetko sa dá vyriešiť. 
Musíme si uvedomiť, že ak nechceme, aby 
nás ľutovali a lámali nad nami palicu, záleží 
len na nás, ako si život zorganizujeme a ako 
ho žijeme. 

Preto treba vyjsť z  ulity, zdvihnúť svoje se-

bavedomie, zabezpečiť si všetko, čo vám 
pomôže a poďme žiť, nie prežívať.

Nabudúce otvorím tému sexuality žien 
na vozíku. Pridajte sa.

Krásne dni vám želá Ľudmila Gričová
Kontakt, e-mail: ludmila.gricova@gmail.com

My ženy na vozíku máme okrem svojho po-
stihnutia často aj iné zdravotné neduhy, tak 
ako každá iná. Tu jednu z nás zabolia zuby, 
druhú žlčník, tretia má problémy gynekolo-
gické. 

Vtedy príde dilema. Ísť k lekárovi. Kde? Kde 
nie sú bariéry? Od začiatku musíme riešiť aj 
iné, nielen ubolené problémy. Mne sa na jar 
tohto roku ozvali ženské problémy, a  tak 
nastal nielen boj s časom, ale aj neprekona-
teľnou prekážkou... -“kozou“ na gynekológii. 
Presne povedané s  gynekologickým vyšet-
rovacím stolom. Personál zložený zo ses-
tričky a lekárky len krčil ramenami, keď som 
sa pýtala, ako ma dostanú na  tú nešťastnú 
„kozu“, lebo tieto stoly nie sú pre nás vôbec 
prispôsobené. Neporadili, oni pacientov ne-
dvíhajú... Keďže moje asistentky nie sú žiad-
ni rambovia a aj silnejší muž by mal problém 
preložiť imobilnú ženu na  vyšetrovací stôl, 
musela som si poradiť. Ako? Zdvihákom. 
V stanovený deň vyšetrenia sme teda s mo-
jou asistentkou doniesli do  ambulancie aj 
pojazdný zdvihák. Doktorka aj sestrička vi-
deli také „čudo“ prvýkrát a nestačili sa diviť, 

čo dokáže. Nielenže ma pekne na  „kozu“ 
zdvihákom asistentky dali z  vozíka, ale aj 
do vozíka. A bolo to. 

Výsledok vyšetrenia nebol dobrý a  záver 
znel -  operácia na gynekológii. No zbohom, 
povedala som si... Všetko som spravila preto, 
aby som pobyt v nemocnici minimalizovala. 
Pochopenie a kladný prístup lekárov umož-
nil, že sa môj pobyt na  lôžku v  nemocnici  
scvrkol na 12 hodín. Medzitým, kým som sa 
dostala na operačný stôl a poučená z gyne-
kologickej ambulancie, už som do nemocni-
ce prišla v plnej zbroji s pomôckami, hlavne 
s mojím pomocníkom zdvihákom. V nemoc-
niciach o zdvihákoch ani nesnívajú. Sestričky 
na čele s vrchnou sestrou si ho chodili obze-
rať ako sexi Roberta Pattinsona... Nevedeli, 
že niečo také existuje a  teda ani nevedeli, 
ako sa s takým zdvihákom narába. Moja asis-
tentka, ktorá mohla byť v ten deň so mnou 
v nemocnici, im predviedla, ako sa jednodu-
cho, bez fyzickej námahy, môžem presunúť 
z vozíka so zdvihákom na posteľ a naopak. 
Keď som sa opýtala, ako premiestňujú imo-
bilné ženy na  gynekológii, odpoveď znela, 
že vraj ženy na  vozíku k  nim ani ležať ne-
chodia. Ani sa nečudujem. Nevedia vás po-
ložiť na  „kozu“, nevedia vás položiť na  lôž-

ko, na WC a kto by sa s vami naťahoval, že? 
A priznajme si, ženy, ktorá z nás rada chodí 
na gynekológiu? My ženy na vozíku obzvlášť 
nie. Práve preto, že máme s tým oveľa väčšie 
problémy ako ostatné ženy. Riešenie sa však 
vždy nájde, mojím riešením bol a je zdvihák. 
A tak sa pýtam, je taký problém mať v zdra-
votníckych zariadeniach zdviháky?

Ľudmila Gričová

My, žENy NA VoZíku

MoJA SkÚSENoSť
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V srdci stredného Slovenska, v údolí Slovenského Rudohoria na úpä-
tí severných svahov Vepra a v ústí doliny Peklo, ležia obklopené za-
matovou vôňou ihličnatých lesov Kúpele Brusno.
Ich jedinečná poloha len niekoľko kilometrov severovýchodne 
od  Banskej Bystrice v  zalesnenom údolí Horehronia v  nadmorskej 
výške 424 m ponúka nerušené ticho, čistý vzduch a nezabudnuteľné 
prostredie v lone prekrásnej prírody. Okolité hory a štíty Nízkych Ta-
tier zvádzajú pohľady na ich vysoké končiare.

Prírodná liečivá voda
K liečebným účinkom sa využívajú pramene prírodných liečivých mi-
nerálnych	vôd	klasifikovaných	ako	„prírodná	minerálna	voda,	vysoko	
mineralizovaná, kyselka, hydrogén- uhličitanovo-síranovo, vápena-
to-horečnatá so zvýšeným obsahom hydrogénuhličitanov a síranov, 
so zvýšeným obsahom vápnika, horčíka a fluoridového iónu, slabo 
kyslá, studená.
Využívajú sa štyri minerálne pramene – Ondrej, Ludvik, Paula a Ďum-
bier, všetky pramene majú prakticky rovnaké chemické zloženie, pri-
čom všetky sú využívané na  pitnú kúru a  prameň Ondrej súčasne 
k príprave minerálnych uhličitých kúpeľov.
Prameň „Ondrej“ je tiež plnený v plniarni Kúpeľov Brusno vo viace-
rých objemoch vo fľašiach a expedovaný do maloobchodnej siete 
pod obchodným názvom „Brusnianka“.
Vody sa používajú najmä na pitné kúry a minerálne kúpele. Účinok 
pitných kúr je najvýraznejší pri ochorení tráviaceho ústrojenstva 
a  účinok minerálnych kúpeľov je najmä pri ochoreniach srdcovo-
-cievneho, pohybového a kožného aparátu.
Symbolom Brusnianky je medveď.
V lesoch Slovenského Rudohoria môžete naraziť na medvede, vlky, 
rysa, vysokú a čiernu zver, výnimkou nie sú ani draví vtáci. V riečkach 
sa niekedy vyskytuje vydra. Práve medveď je považovaný za  kráľa 
slovenských zvierat, tak ako Brusnianka má ambíciu kraľovať kvalit-
ným slovenským minerálnym vodám.

kúpeľná liečba v skupine „A“ - komplexná
Ubytovanie,	strava	aj	liečba	sú	plne	hradené	zdravotnou	poisťovňou.
Návrh na  kúpeľnú liečbu vypisuje všeobecný lekár alebo odbor-
ný lekár na  základe zdravotného stavu poistenca. Vypísaný návrh 
na kúpeľnú liečbu doručí poistenec na pobočku zdravotnej poisťov-
ne. O konkrétne kúpele je nutné požiadať zdravotnú poisťovňu pri 
predložení návrhu.
Po schválení kúpeľnej liečby zdravotná poisťovňa oznámi poisten-
covi, do  ktorých kúpeľov zaslala návrh. Kúpele podľa zmluvných 
podmienok a kapacitných možností pridelia nástupný termín a za-
šlú písomné potvrdenie rezervácie- Predvolanie na kúpeľnú liečbu.
Poistenci v sk. „A“ platia povinný poplatok 1,66 € /deň. Od poplatku 
sú oslobodení:

•	 nositelia ocenenia najmenej striebornej Jánskeho plakety,
•	 osoby v  hmotnej núdzi (musia sa preukázať rozhodnutím úradu 

práce, soc. vecí a rodiny o dávke v hmotnej núdzi - v tomto prípade 
platia len prvé 3 dni t.j. 4,98 €/deň)

Pred nástupom do kúpeľov musí praktický lekár potvrdiť váš aktuál-
ny zdravotný stav. Potvrdenie nesmie byť staršie ako 14 dní.
Dĺžka pobytu je uvedená v rozhodnutí o schválení kúpeľnej liečby 
a nie je ju možné meniť.
Nezabudnite si priniesť:
•	 predvolanie na kúpeľnú liečbu,
•	 občiansky preukaz,
•	 preukaz poistenca,
•	 potvrdenie praktického lekára o  vašom aktuálnom zdravotnom 

stave,
•	 lieky, ktoré pravidelne užívate,
•	 oznámenie o schválení kúpeľnej starostlivosti od zdravotnej pois-

ťovne.
Odporúčame vám doniesť si plavky, oblečenie a prezuvky vhodné 
na procedúry.
Doplatky za nadštandard:
•	 obec Brusno stanovuje sadzbu dane za ubytovanie 1 € na osobu/

noc,
•	 príplatok za jednolôžkovú izbu 13 €/noc,
•	 príplatok za bufetové raňajky 1,50€/noc,
•	 odvoz zo železničnej a autobusovej stanici v Brusne.
Pri príchode do  Brusna autobusom alebo vlakom Vám radi zabez-
pečíme odvoz zo stanice priamo do Liečebného domu Poľana. Túto 
požiadavku je nutné  nahlásiť si najneskôr deň vopred na ktoromkoľ-
vek z uvedených telefónnych čísel aj v nočných hodinách. Poplatok 
za odvoz je 1€, platí sa na recepcii LD Poľana pri príchode na pobyt. 
Všetky služby vrátane procedúr sú poskytované v  LD Poľana**** - 
„pod jednou strechou“.

kúpeľná liečba v skupine „B“ - príspevková
Poisťovňa hradí za liečebné procedúry, poistenec si dopláca za stra-
vu a ubytovanie.
Návrh na kúpeľnú liečbu vypisuje všeobecný lekár alebo odborný le-
kár na základe zdravotného stavu poistenca. Vypísaný návrh na kú-
peľnú liečbu doručí poistenec na pobočku zdravotnej poisťovne.
Po schválení kúpeľnej liečby zašle zdravotná poisťovňa poistencovi  
návrh s adresami kúpeľov, z ktorých si môže vybrať a dohodnúť ter-
mín a ubytovanie podľa cenovej ponuky kúpeľov.
Poistenec, ktorý si vyberie Kúpele Brusno, a.s. a telefonicky, e-mai-
lom alebo listom si dohodne termín nástupu v rámci doby platnosti 
návrhu, následne odošle schválený Návrh na kúpeľnú liečbu a pri-
ložené lekárske správy na našu adresu: Kúpele Brusno, a.s., Kúpeľná 
1/2, 976 62 Brusno.
Poskytované služby
Základným liečebným prostriedkom je kúpeľ v minerálnej vode, kto-
rá tvorí základ pre liečebné procedúry v kúpeľoch vo forme vaňové-

BRuSNo - kÚPELE
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ho, sedacieho kúpeľa a formou pitnej kúry. Významný terapeutický 
účinok majú klasické, reflexné, podvodné masáže, rehabilitačné plá-
vanie, vodoliečebné a elektroliečebné procedúry. Dôležitou súčas-
ťou terapie je liečebný telocvik v individuálnej a skupinovej forme.
Komplexnú liečbu dopĺňa aj oddelenie oxygenoterapie, podkožná 
aplikácia oxidu uhličitého vo forme plynových injekcií a suchý uhli-
čitý kúpeľ.
Kúpele Brusno poskytujú okrem komplexnej kúpeľnej a rehabilitač-
nej liečby aj diagnostické vyšetrenia: kardiologické vyšetrenia EKG, 
sonografické	 vyšetrenie	 srdca,	 ergometriu,	 ambulantné	monitoro-
vanie krvného tlaku a srdca, biochemické a hematologické vyšetre-
nia	krvi	(krvný	INR	glykemický	profil).

Procedúry poskytované v našich kúpeľoch
Kúpele 
Vaňový minerálny kúpeľ, Striedavý nožný kúpeľ, Sedací minerálny 
uhličitý kúpeľ, Perličkový minerálny kúpeľ, Vaňový kúpeľ s prísada-
mi solí alebo éterickými olejmi, Rašelinový minerálny kúpeľ, Vírivý 
kúpeľ, Vírivý kúpeľ na horné končatiny, dolné končatiny, Podvodná 
masáž, Škótske streky
Liečebná rehabilitácia 
Rehabilitačné plávanie, Cvičenie v bazéne - hydrokinezioterapia
Liečebný telocvik 
Individuálny	telocvik,	Skupinový	telocvik,	Cvičenie	vo	fitness	centre
Masáže 
Klasická masáž, Reflexná masáž, Japonská masáž – (Shiatsu), Reflex-
ná masáž chodidiel, Mäkké techniky, Medová detoxikačná masáž, 
Bankovanie – masáž vákuová, Masáž lávovými kameňmi – masáž 
pomocou teplých kameňov
Elektroliečba 
Hydrogalvan,	 Diatermia,	 Svetloliečba,	 Ultrazvuk,	 Phyaction,	 TENS,	
Diadynamik, Pamatron, Galvanizácia, Interferenčné prúdy
Termoterapia 
Parafínový zábal, Rašelinový zábal
Ostatné procedúry 
Plynové CO2 injekcie, Oxygenoterapia, Laseroterapia, Fínska sauna, 
Parný kúpeľ, Prístrojová lymfodrenáž, Terénna kúra, Diétna liečba, 
Pitná liečba

koNTAkT
INFORMáCIE A REZERVáCIE POByTOV:

Centrálne rezervačné číslo: +421 48 43 11 512, +421 903 646 114
e-mail: info@kupelebrusno.sk, recepcia@kupelebrusno.sk

KONTAKTNé OSOBy:
Oľga Slabeciusová – vedúca ubytovacej prevádzky

Jana Martiakova – referent prijímacej kancelárii
e-mail: info@kupelebrusno.sk

tel.: +421/48 43 11 512
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Za určité skupiny fyzických osôb – MATKA ale-
bo OSOBA STARAJÚCA SA O  DIEŤA, POBERA-
TEĽ OPATROVATEĽSKÉHO PRÍSPEVKU, OSOBNÝ 
ASISTENT osoby s ťažkým zdravotným postih-
nutím – štát po splnení všetkých zákonom sta-
novených podmienok platí poistné na dôchod-
kové poistenie. 

Sú to POISTENCI ŠTÁTU.

definícia
Kto môže byť poistencom štátu.

Poistencom štátu môže byť:
•	 rodič alebo osvojiteľ dieťaťa, prípadne jeho 

manžel (manželka), ktorí sa riadne starajú 
o dieťa do 6 rokov jeho veku alebo o dieťa 
s dlhodobo nepriaznivým zdravotným sta-
vom po dovŕšení 6 rokov jeho veku, najdlh-
šie do 18 rokov jeho veku,

•	 fyzická osoba, ktorej bolo toto dieťa zve-
rené do  starostlivosti nahrádzajúcej sta-
rostlivosť rodičov na  základe rozhodnutia 
príslušného orgánu,

•	 fyzická osoba, ktorej sa poskytuje peňažný 
príspevok na opatrovanie,

•	 fyzická osoba, ktorá má podľa zmluvy o vý-
kone osobnej asistencie vykonávať osobnú 
asistenciu fyzickej osobe s  ťažkým zdra-
votným postihnutím (ŤZP) najmenej 140 
hodín mesačne.

Štát platí poistné na  dôchodkové poistenie 
aj za  povinne dôchodkovo poisteného za-
mestnanca a  samostatne zárobkovo činnú 
osobu v  období, v  ktorom sa im poskytuje 
materské.
Štát platí poistné na  dôchodkové poistenie 
za osobu starajúcu sa o dieťa s nepriaznivým 
zdravotným stavom najviac do  dovŕšenia 
18 rokov veku dieťaťa a v rozsahu najviac 12 
rokov za opatrovateľa alebo osobného asis-
tenta osoby s  ŤZP. Do  obdobia 12 rokov sa 
započítava aj obdobie dôchodkového pois-
tenia fyzickej osoby z  dôvodu starostlivosti 
o  dieťa s  dlhodobo nepriaznivým zdravot-
ným stavom.
Obdobie, za  ktoré platí štát, sa týmto oso-
bám v  budúcnosti zhodnotí ako obdobie 
dôchodkového poistenia na  účely nároku 
na niektorú z dôchodkových dávok.

Fyzická osoba starajúca sa o  dieťa do  6 
rokov
Aké sú podmienky, aby štát tejto osobe platil 
poistné na dôchodkové poistenie.

Fyzická osoba, ktorá sa riadne stará o dieťa 
do 6 rokov jeho veku, môže byť dôchodkovo 
poistená ak:
•	 ona aj dieťa majú trvalý pobyt na  území 

Slovenskej republiky (ak majú trvalý pobyt 
v SR, môže byť poistencom štátu aj v prípa-
de, ak sa prechodne zdržiava v zahraničí),

•	 nie je dôchodkovo poistená ako zamestna-
nec (ani ako dohodár) alebo SZČO,

•	 nemá priznaný predčasný starobný dôcho-
dok alebo invalidný dôchodok,

•	 nedovŕšila vek potrebný na  nárok na  sta-
robný dôchodok a ak

•	 podala prihlášku na dôchodkové poistenie 
z dôvodu tejto starostlivosti.

Fyzická osoba starajúca sa o dieťa s dlho-
dobo nepriaznivým zdravotným stavom
Aké sú podmienky, aby štát tejto osobe platil 
poistné na dôchodkové poistenie.

Fyzická osoba, ktorá sa riadne stará o dieťa 
s  dlhodobo nepriaznivým zdravotným sta-
vom po dovŕšení 6 rokov jeho veku, najdlh-
šie do 18 rokov jeho veku, môže byť dôchod-
kovo poistená ak:
•	 ona aj dieťa majú trvalý pobyt na  území 

Slovenskej republiky,
•	 nie je dôchodkovo poistená ako zamestna-

nec (ani ako dohodár) alebo SZČO,
•	 nemá priznaný predčasný starobný dôcho-

dok alebo invalidný dôchodok,
•	 nedovŕšila vek potrebný na  nárok na  sta-

robný dôchodok a ak
•	 podala prihlášku na dôchodkové poistenie 

z dôvodu tejto starostlivosti.

Upozornenie:
Hlavnou podmienkou pre osobu, ktorá sa sta-
rá o  dieťa do  6 rokov jeho veku alebo o  dieťa 
s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom 
po dovŕšení 6 rokov jeho veku, najdlhšie do 18 
rokov jeho veku je splnenie riadnej starostli-
vosti. Riadna starostlivosť o dieťa na účely dô-
chodkového poistenia je starostlivosť poskyto-
vaná dieťaťu v záujme všestranného fyzického 
vývinu a  psychického vývinu dieťaťa, najmä 
primeraná výživa dieťaťa, hygiena dieťaťa, 
výchova dieťaťa a dodržiavanie preventívnych 
prehliadok dieťaťa. 

Podmienka riadnej starostlivosti na  účely 
dôchodkového poistenia sa považuje za spl-
nenú aj vtedy, ak táto osoba zabezpečuje 
riadnu starostlivosť o  dieťa osobne alebo 
inou plnoletou fyzickou osobou alebo práv-
nickou osobou (jasle, materská škola, a pod.).

Fyzická osoba poberajúca opatrovateľ-
ský príspevok a fyzická osoba vykonáva-
júca osobnú asistenciu osobe s ŤZP
Aké sú podmienky, aby štát tejto osobe platil 
poistné na dôchodkové poistenie.

Fyzická osoba, ktorej sa poskytuje peňažný 
príspevok na opatrovanie ako aj fyzická oso-
ba, ktorá má podľa zmluvy o výkone osob-
nej asistencie vykonávať osobnú asistenciu 
fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postih-
nutím najmenej 140 hodín mesačne, môže 
byť dôchodkovo poistená ak:
•	má trvalý pobyt na  území Slovenskej re-

publiky,
•	 nie je dôchodkovo poistená ako zamestna-

nec (ani ako dohodár), SZČO alebo fyzická 
osoba, ktorá sa riadne stará o  dieťa do  6 
rokov alebo o dieťa s dlhodobo nepriazni-
vým zdravotným stavom do 18 rokov,
Poznámka:

dohoda uzatvorená medzi osobným asis-
tentom a  užívateľom osobnej asistencie nie 
je dohodou o  prácach vykonávaných mimo 
pracovného pomeru, a preto uvedená doho-
da nezakladá status zamestnanca

•	 nemá priznaný predčasný starobný dôcho-
dok alebo invalidný dôchodok,

•	 nedovŕšila vek potrebný na  nárok na  sta-
robný dôchodok a ak

•	 podala prihlášku na dôchodkové poistenie 
z dôvodu tohto opatrovania alebo výkonu 
osobnej asistencie.

Upozornenie:
Podmienky povinného dôchodkového poiste-
nia na to, aby fyzická osoba patrila do okruhu 
povinne dôchodkovo poistených osôb a  aby 
za ňu štát platil poistné na dôchodkové poiste-
nie, musia byť splnené naraz. Ak jednu z uvede-
ných skutočností v  určitom čase osoba nespĺ-
ňa, nepatrí do  okruhu osôb, ktoré sú povinne 
dôchodkovo poistené a  povinné dôchodkové 
poistenie jej nevzniká, a ak už vzniklo, zaniká 
zo zákona. Rovnaké právne následky na  po-
vinné dôchodkové poistenie majú všetky sku-
točnosti, ktorými zákon podmieňuje povinné 
dôchodkové poistenie takejto fyzickej osoby, 
a to najmä nepodanie prihlášky na dôchodko-
vé poistenie, priznanie niektorej dôchodkovej 
dávky, ako aj vznik alebo trvanie povinného 
dôchodkového poistenia zamestnanca alebo 
SZČO.

Ako sa prihlásiť na dôchodkové po-
istenie
Podmienky a  postup pri vybavovaní dô-
chodkového poistenia pre osoby starajúce 
sa o dieťa, asistentov a opatrovateľov.

1. Fyzická osoba starajúca sa o dieťa do 6 
rokov
Za  zamestnanca a  povinne poistenú SZČO, 
v období, v ktorom sa im poskytuje materské 
a  povinné dôchodkové poistenie zamest-
nanca alebo SZČO im trvá, štát platí poistné 
na dôchodkové poistenie automaticky – bez 
prihlasovacej povinnosti, a  to do posledné-
ho dňa poskytovania materského (prípadne 
do  dňa zániku povinného poistenia, napr. 
pri skončení pracovného pomeru). Po tomto 
dni, ak daná osoba spĺňa podmienky stano-
vené zákonom, môže sa prihlásiť na povinné 
dôchodkové poistenie fyzickej osoby stara-
júcej sa o dieťa do 6 rokov jeho veku.

Upozornenie:
Všeobecne platí, že dôchodkové poistenie z dô-
vodu starostlivosti o dieťa vzniká odo dňa pri-
hlásenia sa na toto poistenie, najskôr však odo 
dňa podania prihlášky. Z tohto dôvodu odpo-
rúčame prihlášku na toto poistenie zaslať Soci-
álnej poisťovni ešte pred ukončením poberania 
dávky materské.

Ak fyzická osoba, ktorá sa stará o dieťa, nie je 
povinne dôchodkovo poistená ako zamest-
nanec alebo samostatne zárobkovo činná 
osoba (je ekonomicky neaktívna alebo je 
len dobrovoľne poistená osoba), a chce byť 

kTo MôžE Byť PoISTENCoM šTáTu
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dôchodkovo poistená z  dôvodu starostli-
vosti o dieťa od jeho narodenia, musí podať 
prihlášku na  dôchodkové poistenie do  45 
dní odo dňa narodenia dieťaťa. Dôchodkové 
poistenie v tomto prípade vznikne odo dňa 
narodenia dieťaťa.

Upozornenie:
Ak do  45 dní odo dňa narodenia dieťaťa ne-
stihne podať prihlášku, dôchodkové poistenie 
vznikne až odo dňa podania prihlášky.

Fyzická osoba, ktorá sa riadne stará o  dieťa 
do  šiestich rokov jeho veku podá prihlášku 
osobne v pobočke Sociálnej poisťovne podľa 
miesta trvalého pobytu alebo ju doručí poš-
tou. Vyplní tlačivo Registračný list fyzickej 
osoby (Prihláška FO, za ktorú platí štát), Vyhlá-
senie fyzickej osoby, že sa riadne stará o die-
ťa, na účely dôchodkového poistenia a priloží 
fotokópiu rodného listu dieťaťa. Tlačivá majú 
k dispozícii aj pobočky Sociálnej poisťovne.

2. Fyzická osoba starajúca sa o dieťa s dl-
hodobo nepriaznivým zdravotným sta-
vom do 18 rokov
Fyzická osoba, ktorá sa riadne stará o dieťa 
s  dlhodobo nepriaznivým zdravotným sta-
vom po dovŕšení 6 rokov jeho veku, najdlh-
šie do  18 rokov jeho veku, podá prihlášku 
osobne v pobočke Sociálnej poisťovne pod-
ľa miesta trvalého pobytu alebo ju doručí 
poštou. Vyplní tlačivo Registračný list fyzic-
kej osoby (Prihláška FO, za  ktorú platí štát) 
a spolu s ním doručí fotokópiu rodného listu 
dieťaťa. Posudok vo veci dlhodobo nepriaz-
nivého zdravotného stavu dieťaťa vydá po-
sudkový lekár sociálneho poistenia poboč-
ky Sociálnej poisťovne na  základe žiadosti 
útvaru poistného pobočky. Útvar poistného 
pobočky po  zaregistrovaní prihlášky podá 
útvaru lekárskej posudkovej činnosti poboč-
ky žiadosť o vydanie posudku.

Upozornenie:
Ak na základe vydaného posudku dieťa nemá 
dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, útvar 
poistného pobočky vydá rozhodnutie o  tom, 
že dôchodkové poistenie fyzickej osoby ne-
vzniklo.

3. Fyzická osoba poberajúca opatrovateľ-
ský príspevok
Osoba, ktorej sa poskytuje príspevok 
na  opatrovanie, podá prihlášku osobne 
v pobočke Sociálnej poisťovne podľa miesta 
trvalého pobytu alebo ju doručí poštou.
Vyplní tlačivo Registračný list fyzickej osoby 
(Prihláška FO, za  ktorú platí štát), ku ktoré-
mu priloží potvrdenie o  poskytovaní tohto 
príspevku z  príslušného úradu práce, soci-
álnych vecí a rodiny. Potvrdenie nesmie byť 
staršie ako 10 kalendárnych dní ku dňu po-
dania prihlášky.

4. Fyzická osoba vykonávajúca osobnú 
asistenciu osobe s ZŤP
Osoba vykonávajúca osobnú asistenciu 
podá prihlášku osobne v pobočke Sociálnej 
poisťovne podľa miesta trvalého pobytu ale-
bo ju doručí poštou. Vyplní tlačivo Registrač-

ný list fyzickej osoby (Prihláška FO, za ktorú 
platí štát). Osobný asistent pri predkladaní 
Registračného listu preukáže pobočke sku-
točnosť o výkone osobnej asistencie (vráta-
ne počtu hodín výkonu osobnej asistencie 
mesačne) zmluvou o  výkone osobnej asis-
tencie uzatvorenou medzi ňou a  fyzickou 
osobou s ťažkým zdravotným postihnutím.

Platenie poistného
Aké poistné štát platí za  poistencov štátu 
a v akej výške.

Štát platí za fyzickú osobu poistné:
•	 na  starobné poistenie 18 % z  vymeriava-

cieho základu (ak je sporiteľom v II. pilieri, 
Sociálna poisťovňa postupuje 4 % prísluš-
nej DSS),

•	 na invalidné poistenie 6 % z vymeriavacie-
ho základu,

•	 do  rezervného fondu solidarity 2 % z  vy-
meriavacieho základu. 

Vymeriavací základ, z ktorého štát platí po-
istné na dôchodkové poistenie je:
•	 pre fyzickú osobu, ktorá sa riadne stará 

o dieťa v období, v ktorom sa jej poskytuje 
materské, a pre osobu starajúcu sa o dieťa 
do  6 rokov alebo o  dieťa s  dlhodobo ne-
priaznivým zdravotným stavom – mesačne 
60 % jednej dvanástiny všeobecného vy-
meriavacieho základu, ktorý platil v kalen-
dárnom roku, ktorý dva roky predchádza 
kalendárnemu roku, za ktorý platí poistné 
(pre rok 2013 je to suma 471,60 eur, pre rok 
2014 je to suma 483,00 eur),

•	 pre osoby, ktorým sa poskytuje príspevok 
na opatrovanie a pre osobných asistentov 
– minimálny vymeriavací základ (pre rok 
2013 platí minimálny vymeriavací základ 
v sume 393 eur, pre rok 2014 platí minimál-
ny vymeriavací základ v sume 402,50 eur).

Zánik dôchodkového poistenia
Podmienky zániku dôchodkového poistenia 
pre poistenca štátu.

1. Fyzická osoba starajúca sa o dieťa do 6 
rokov
Povinné dôchodkové poistenie fyzickej oso-
be starajúcej sa o dieťa do 6 rokov jeho veku 
zaniká dňom skončenia riadnej starostlivos-
ti o  dieťa do  6 rokov jeho veku, najneskôr 
dňom dovŕšenia 6 rokov veku dieťaťa.

2. Fyzická osoba starajúca sa o dieťa s dl-
hodobo nepriaznivým zdravotným sta-
vom do 18 rokov
Povinné dôchodkové poistenie fyzickej 
osobe starajúcej sa o  dieťa s  dlhodobo ne-
priaznivým zdravotným stavom po dovŕšení 
6 rokov jeho veku zaniká dňom skončenia 
riadnej starostlivosti o dieťa s dlhodobo ne-
priaznivým zdravotným stavom, najneskôr 
dňom dovŕšenia 18 rokov veku tohto dieťaťa.

3. Fyzická osoba poberajúca opatrovateľ-
ský príspevok
Povinné dôchodkové poistenie fyzickej oso-
be, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok 
na opatrovanie, zaniká dňom skončenia po-
skytovania peňažného príspevku na  opat-
rovanie, najneskôr dňom získania 12 rokov 
povinného dôchodkového poistenia.

4. Fyzická osoba vykonávajúca osobnú 
asistenciu osobe s ZŤP
Povinné dôchodkové poistenie osobnému 
asistentovi zaniká dňom, od  ktorého podľa 
zmluvy o výkone osobnej asistencie sa osob-
ná asistencia má vykonávať v rozsahu menej 
ako 140 hodín mesačne alebo dňom zániku 
zmluvy o výkone osobnej asistencie, najne-
skôr dňom získania 12 rokov povinného dô-
chodkového poistenia.

Upozornenie:
Pre všetky skupiny osôb platí, že povinné dô-
chodkové poistenie zaniká aj dňom, od  kto-
rého osoba nespĺňa zákonom uložené pod-
mienky pre možnosť byť takto dôchodkovo 
poistená.

Zdroj internet:
http://www.socpoist.sk/matka---opatrovatel-

---asistent/55166s
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V mesiaci jún sme sa zapojili do celosloven-
skej kampane „Slovensko potrebuje dob-
rých otcov“, ktorej súčasťou bola aj výstava 
obrázkov zdravých i zdravotne znevýhodne-
ných detí k tejto téme. Keďže aktívne spolu-
pracujeme so špeciálnou ZŠ na Ďumbierskej 
ulici v BB, oslovila som pani riaditeľku, aby sa 
žiaci do tejto peknej kampane zapojili. Mu-
sím pochváliť pani učiteľky a deti, že sa toho 
tak zodpovedne ujali. Ako prví sme odo-
vzdali pekné dielka venované spomínanej 
myšlienke. Každý mal osobitný výpovedný 
rámec. Za  každou kresbou bol osud jednej 
rodiny, musím povedať, že sa mi tisli do očí 
slzy a  srdce sa chvelo pri tom, ako mi pani 
učiteľka ku každému obrázku povedala jeho 
príbeh. Práca týchto učiteliek je hlboko pre-
pletená s rodinami, ktorých deti vzdelávajú. 
Málokto si vie predstaviť, čo všetko robia, aj 
keď sa o tom nezmieňujú. Hoci deti sú z rôz-
nych sociálnych vrstiev a rodinných podmie-
nok, všetky svojho ocka nakreslili, lebo je to 
ich ocko. 

Oslovila som aj MŠ a  ZŠ v  obci Poniky, kde 
deti tiež nakreslili pekné obrázky. Aj tu boli 
dielka rôznorodé a  krásne odzrkadľovali, 
akou dôležitou súčasťou rodiny je otec.

Dňa 9. 6. 2015 dvojtýždennú výstavu v priesto-
roch historickej radnice slávnostne otvoril pri-
mátor mesta Banská Bystrica Ján Nosko. Krás-
nej akcie sa zúčastnili detičky a pani učiteľky 
z našej školy, mladí ľudia z DSS Prameň, žiaci 
a pani učiteľky zo ZŠ Moskovskej, detičky zo 
ŠMŠ na Kollárovej ulici, hostia zo ZŠ pri zdrva-
votníckom zariadení v BB, zo Svetielka náde-
je a mnohí iní, ktorých téma zaujala. Mladý 
talent Leo Redlinger zahral na  keyborde, 
básnik Miroslav Kapusta zarecitoval pekné 
verše, pán primátor predniesol príznačnú 
reč k téme a koordinátorka banskobystrickej 
kampane Silvia Žabková krásne odprezento-
vala	myšlienku	kampane.	Po ukončení	oficia-
lít všetci vyšli pred budovu radnice. Vypustili 
sme symbolický balón priateľstva pre ďalšie 
dve mestá zapojené tento rok do tejto kam-
pane - Bratislavu a Žilinu. Deti fúkali bubliny 
z bublifukov, poslali pomyselný odkaz všet-
kým dobrým slovenským otcom a  tešili sa 
z krásnej chvíle takejto formy solidarity.

Celoslovenský projekt venovaný dobrým ot-
com a starým otcom sa zavŕšil v sobotu 20.6. 
celodenným happeningom v  areáli Komu-

nitného centra Fončorda a  CVČ Havranské, 
ktorý si užili celé rodiny. Všetci si sadli za ko-
munitný stôl, ktorý bol zaplnený dobrotami, 
pochutili si na chutnom guláši a skvelých do-
mácich lievancoch. Tí, ktorí sa podieľali na re-
alizácii svojim osobným vstupom, prispeli 
k príjemnej rodinnej atmosfére podujatia. 
Svojou prítomnosťou nás opätovne poctil 
aj „otec mesta“ - p.  primátor Nosko, ktorý 
si zahral s mladežou šachy, prišla aj autorka 
projektu pani Silvia Struhárová z  Bratislavy. 
Nenudil sa nik. O  najmenších sa postarali 
v detských kútikoch, nechýbala zóna zdravia 
s reflektologickými chodníčkami, testovanie 
cyklozručností, športové stanovištia i boha-
tý kultúrny pódiový program. Deti s rodičmi 
relaxovali v  komunitnej obývačke, kde sa 
čítali rozprávky a šanzón sa niesol v podaní 
hudobnej skupiny Pas de Pitié. 

S mojím manželom sme si vďaka tejto nád-
hernej sobotnej akcii zahrali po viac ako 12 
rokoch kalčeto (stolný futbal). Tu som si uve-
domila veľmi tvrdo, ako ťažko je znevýhod-
nená naša rodina, ak sme si my dvaja chceli 
ukradnúť trošku zábavy, museli sme nášho 
Maťka nechať u  starkých. Všetky rodinky 
boli kompletné, s  deťmi, my sme boli bez 
malého. Prišlo mi to jednu chvíľu ľúto, sú to 
naozaj bolestné okamihy, ktoré dokáže po-
chopiť len rodina, v ktorej je autizmus. Sede-
li sme za komunitným stolom, len my dvaja. 
Náš ocko je najlepší chlap na svete, bez jeho 
lásky , pochopenia, obety a podpory, by sme 
autizmus nášho Maťka veľmi ťažko zvládli. 
Ďakujeme nášmu dobrému ockovi za to, že 
nás ľúbi a stojí pri nás v dobrom aj zlom.

MH

„V  mene organizátorov ďakujem Časopi-
su Inak obdarení a  Firme SPIG za  mediálne 
partnerstvo a  promo kampane Slovensko 
potrebuje dobrých otcov 2015.

Aj vďaka vám a vyše tridsiatke ďalších v spo-
lupráci sa nám podarilo naplniť cieľ- Pouká-
zať na kľúčovú rolu otcov v rodinách a v spo-
ločnosti, na  ich zásadný vplyv na  životné 
príbehy najbližších. Milujúcim a  starostli-
vým otcom sme prostredníctvom odkazov 
na výstave i na jednodňovom podujatí verej-
ne poďakovali za ich pozornosť, láskavú sta-
rostlivosť, oporu a prínos pre šťastnú rodinu, 
komunitu a spoločnosť.“

Farebnými tónmi
na vláčik – oZ Nožička

V piatok 26.6.2015 usporiadalo OZ No-
žička krásnu predprázdninovú akciu 
v priestore centra pre deti s viacnásob-
ným postihnutím. Rodinky sa osviežili 
ukážkou letného on-line muzikotera-
peutického programu pre deti pod ná-
zvom „Farebné tóny reči“. Spontánne 
si zahrali na klavíri. Deťom tento druh 
terapie napomáha k  seba- vyjadre-
niu a  zároveň posilňuje koncentráciu 
a  zlepšuje jemnú motoriku. Rytmus 
zosúladí obe hemisféry mozgu a  celá 
rodina sa naučí, aké jednoduché je 
komunikovať bez slov. Farebné tóny 
nahradia slová a  prinesú nové zážit-
ky pri rozprávaní sa pomocou hudby. 
Nenechajte si ujsť tento jedinečný 
zážitok, keď v priebehu pár sekúnd sa 
z vašej rodiny stane úžasný orchester 
so sólistom na  klavíri, vaším dieťa-
ťom. Muzikoterapia bola individuálna 
a  spočívala v  hre na  keyborde, ktorý 
mal farebne označené klávesy a deti aj 
maminky mohli podľa farebných bo-
diek, akože na notovej osnove, pekne 
zahrať pesničku. Zaujímavé, účinné 
a povzbudzujúce. Okrem toho, po hre 
na keyborde, mohli ešte detičky absol-
vovať muzikoterapiu so Zuzkou, ktorá 
pracovala s tibetskými miskami a rôz-
nymi muzikoterapeutickými pomôc-
kami, ktoré vydávali rozmanité upo-
kojujúce zvuky, ktoré si detičky užívali. 
A nielen ony. 

Na celej piatkovej akcii sa zúčastnilo 11 
rodín, ktoré si to užili spolu so svojimi 
detičkami. Bodkou za skvelým progra-
mom bol vláčik, do ktorého všetky deti 
bez rozdielu nastúpili a  ktorý s  nimi 
spravil krásnu okružnú jazdu po sídlis-
ku Sásová. Aj vďaka krásnemu počasiu 
sa vydarilo všetko, čo Janka Vigašo-
vá pripravila pre naše detičky. Veľké 
poďakovanie za  jej prácu pre rodiny 
s deťmi s viacnásobným postihnutím.  

MH

SPoSA BB A AkCIE V MESIACI JÚN



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 myš-
lienkou, 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 živo-
ta, podporiť integráciu postihnutých osôb do  spoločnosti, pomôcť 
im pri zdolávaní každodenných bariér a spoločenských predsudkov, 
podporiť ich vedomostný rast a prekonanie obmedzení každého dru-
hu, pomôcť postihnutým osobám isť hore a žiť bez bariér.

Za účelom dosiahnutia svojho cieľa sa občianske združenie bude za-
meriavať najmä na:
•	 pomáhanie napredovaniu rozvoja osobnosti postihnutých osôb 

bez rozdielu na vek, postihnutie a pod.,
•	motiváciu postihnutých osôb,
•	 informovanie, pomáhanie, motivovanie a  robenie radosti postih-

nutým osobám,
•	 podpora jedinečnosti postihnutých osôb, rozvoj ich tvorivých 

schopností,
•	 zlepšenie kvality života postihnutých osôb a skvalitnenie ich do-

máceho prostredia, 
•	 zlepšenie života postihnutých osôb prostredníctvom dostupných 

technických pomôcok, zdvíhacích zariadení a iných zariadení a po-
moc pri manipulácii s týmito technickými zariadeniami,

•	 riešenie technických parametrov domácností s postihnutými oso-
bami,

•	 podporu slovenských výrobcov technických zariadení pre postih-
nuté 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 technic-
kej oblasti života postihnutých osôb,

•	 podporu a sprostredkovanie informácií v sociálnych, zdravotných 
otázkach a možnostiach liečby, týkajúcich sa zdravotného postih-
nutia 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 tech-

nických zariadení,
•	 organizovanie zbierok pre finančné a materiálne zabezpečenie re-

alizovaných projektov,
•	 tvorba a poskytovanie vzdelávacích aktivít rôznymi formami,
•	 hmotná (finančná) a morálna pomoc osobám s telesným postihnu-

tím, pomoc pri rehabilitácii, zabezpečení prostriedkov na zakúpe-
nie technických pomôcok,

•	 navštevovanie domácností,
•	 zapojenie postihnutých osôb do aktívneho celospoločenského ži-

vota,
•	 usporadúvanie konferencií, diskusných stretnutí, seminárov, kur-

zov 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  jednotliv-
cami, mimovládnymi a neziskovými organizáciami, orgánmi štátnej 
a verejnej správy a môže byť členom iných organizácií doma aj v za-
hraničí.

OZ  INAK OBDARENÍ • Sídlo: Tulská 2, 96001 Zvolen • IČO: 42396204 • Vznik: 22.5.2015
Predsedníčka OZ: Iveta Burianeková • Tel.: 0903 534 767 • E-mail: inakobdareni@gmail.com
www.inakobdareni.sk

Občianske združenie

INAK OBDARENí
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Podrobnejšie informácie nájdete na www.spig.sk alebo volajte bezplatnú linku 0800 105 707

Navštívte náš nový info portál
                      www.inakobdareni.sk

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

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

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

 Inštalácia je možná aj priamo do sadrokartóno-
vých stien!

ZÁRUKA

ro kov

Portálové koľaje

Nácvik chôdzeSchované parkovanie v skrini



Čiastočné ohradenie hornej stanice Nožnicová plošina bez ohradenia

ZPS v lexanovom ohradení dráhy ZPS v presklenom ohradení dráhy

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

 V ponuke máme aj plošiny:

ü ZPS a ZPT bez ohradenia dráhy

ü ZPS a ZPT s plným alebo čiastočným ohradením dráhy 

ü hydraulické plošiny určené pre zdvih do výšky 13 m

zviSlé SchodiSKové plošiny

Naše pobočky:
ZVOLEN
Tulská 2
960 01 Zvolen

BratisLaVa
Obchodná 39
811 06 Bratislava

PrEšOV
Hlavná 50
080 01 Prešov
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 Schodolez Sherpa je u nás najrýchlejší pásový schodolez
 ü možná nosnosť až 150 kg 
 ü zariadenie novej generácie
 ü na jedno nabitie až 40 poschodí
 ü regulátor mäkkého spúšťania a zastavovania
 ü aj pre elektrické vozíky

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

Schodolezy

Schodolez Yack

Schodolez Sherpa N902

aj tak sa to dá ...

číslo 3/2015, ročník II

číslo 3/2015, ročník II

aj tak sa to dá ...

február 2015

Navštívte náš nový informačný portál

www.inakobdareni.sk

Vydávame
bezplatný časopis

INAK OBDARENÍ

Nosnosť až do

150 kg

Vhodný aj pre
elektrické vozíky

Sherpa N909 pre elektrický vozík



foto: Katarína Orešanská, Erik Peržel, Igor Frimmel, archív SPIG s.r.o.

podporujeme projeKy
• Na krídlach anjelov • V objatí tónov • Osmidiv •

• Dobrý festival so Stevenom Seagalom •

• Ruky spoja ruky • Integrácia •  Charitánia •

• Opri sa o mňa • Chyťme sa za ruky • Dúha v srdci •

• Športové hry v NRC Kováčová •



Volám sa Simona Strelcová. Mám 22 rokov, nerozprávam a ťažká kvadruspastická 
forma detskej mozgovej obrny ma pripútala na invalidný vozík. 

Dvojtýždenný rehabilitačný pobyt s doprovodom v Adeli medical Center v Pieš-
ťanoch mi bol venovaný 1. októbra 2014 na charitatívnom benefičnom koncerte 
Integrácia 2014 v Prešove. 

A tak by som sa chcela v  prvom rade poďakovať OZ Integrácia, vďaka ktorému som 
mohla absolvovať rehabilitačný pobyt v Adeli Medical Center v Piešťanoch. Veľká vďa-
ka patrí aj šéfredaktorke časopisu Inak Obdarení a zároveň konateľke a obchod-
nej riaditeľke spoločnosti SPIG s. r. o. pani Monike Ponickej. 

Rehabilitáciu v Adeli centre som sa rozhodla absolvovať až v termíne od 15.06.2015 do  
27.06.2015 z dôvodu príprav na maturitné skúšky a prijímacie skúšky na VŠ. Na reha-
bilitačnom kurze som mala nasledovné terapie: logopédiu, oxygenoterapiu, manu-
álnu terapiu, magnetoterapiu, kryoterapiu, neurologicko – pohybové cvičenie, 
masáž celého tela.

Tento pobyt mi pomohol k zlepšeniu môjho zdravotného stavu. Znížil sa mi svalový 
tonus, zlepšili sa motorické funkcie, nadobudla som svalovú silu a hmotu, v sede som 
stabilnejšia, zmenšil sa slinotok. Výrazne sa mi zlepšila pohyblivosť v kĺboch – rozsah 
pohybov a to od 5° až do 35°. Najviac mi pomohlo dvojhodinové cvičenie v špeciál-
nom obleku, počas ktorého so mnou cvičil trojčlenný tím. Je to obrovský rozdiel, keď 
sa pri cvičení venujú pacientovi traja terapeuti, ako keď cvičí s pacientom len jeden. 
Zlepšila sa mi hybnosť všetkých štyroch končatín. Viem sa rýchlejšie otočiť na bok ako 
predtým, dokonca mi nevadí, že som pri otáčaní prikrytá dekou alebo perinou. Pri 
nácviku chôdze s pomocou, ľahšie a lepšie vykročím, zlepšilo sa aj prehĺtanie. 

Pred cvičením som mala kryoterapiu – striedanie chladu a tepla na predlaktia a pred-
kolenia, tiež bahenné zábaly. Nasledovalo dvojhodinové cvičenie a po ňom masáž 
celého tela, ktorá trvala hodinu. No mala som aj manuálnu terapiu, ktorá mi zlepšila 
držanie hlavy a celého trupu. 

Prvé dni boli ťažké, mala som svalovicu, no zvládla som to. Páčila sa mi tá pohoda, 
úžasná atmosféra, skvelý Adeli tím. Každý jeden pacient má svojho koordinátora, 
ktorý ho oboznámi so všetkými terapiami, odovzdá mu rozpis terapií a je mu počas 
celého pobytu k dispozícii. Tento pobyt mi dobre padol po tých všetkých stresoch 
z maturitných skúšok a prijímačkách na vysokú školu. Bol to pre mňa skvelý duševný 
oddych a zároveň poriadna drina.

Rehabilitačný pobyt v Adeli centre je finančne náročný a máloktorý slovenský pacient 
si ho môže dovoliť zaplatiť. Efektívnosť intenzívneho cvičenia je však vidno už v prvých 
dňoch. Veľmi rada by som sa na ďalší rehabilitačný pobyt do Adeli centra vrátila. 

Simona Strelcová
e-mail: barbierosella82@gmail.com

tel: 0944 963 956 (len sms) 



TUBLATANKA
HORKÝŽE SLÍŽE

Folklórny súbor

Dúbrava

Náučné workšopy:
Enkaustika 

maľovanie horúcim voskom,
košikárstvo,
lukostreľba,

modelovanie z hliny,
výroba bižutérie,

maľovanie na drevo a na textil
Detský svet:

Trampolínky,
maľovanie na tvár,

nafukovací hrad,
nanuky

OUMAR CHEVARA CAMARAod 14:00
(belgicko)

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

pre osoby s mentálnym a zdravotným postihnutím z Trenčianskeho samosprávneho kraja
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Vstupné je bezplatné pre osoby 
s mentálnym a zdravotným 
postihnutím, pre deti 
z detských domovov 
a pre deti do 140 cm. 
Vstupné pre verejnosť
 je 8€ v predpredaji 
a 10€ na mieste. 
Predpredaj vstupeniek
 je v Centre sociálnych
služieb v Novom Meste
nad Váhom, Bernolákova
ulica č. 14, Po – Pia 
7.00-15.30hod.
Počet vstupeniek pre verejnosť
je limitovaný v počte 100ks! 
Zmena programu je vyhradená. 



Pobočky

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

výrobcovia

 bezplatné odskúšanie u Vás doma

 pozáručný servis hradený zdravotnými poisťovňami

 plne hradené zdravotnícke pomôcky 
bez doplatku poistenca

www.revomat.wordpress.com

dovoz,
Predaj a servis
zdravotníckych Pomôcok
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SVETIELKO NÁDEjE ¨

OZ Svetielko nádeje sa prednedávnom doč-
kalo nevšednej udalosti. Stali sme sa súčas-
ťou života a  tvorby mladej nádejnej spiso-
vateľky, iba 15- ročnej Valentíny Sedílekovej 
z Banskej Bystrice.

Vavi, ako ju všetci familiárne voláme, sa po-
darilo vydať prvú časť svojej trilógie s  ná-
zvom POKRVNÍ. Boli sme pritom, keď ju 
v máji slávnostne vyprevádzali na cestu k či-
tateľom. 

Literárne a hudobné múzeum ŠVK vtedy do-
slova praskalo vo švíkoch. Podporiť mladú 
autorku v mimoriadne slávnostnej chvíli pri-
šli rodičia, sestra, najbližší príbuzní, priatelia, 
ale aj pedagógovia, spolužiaci a všetci fanú-
šikovia, medzi ktorými nemohli chýbať ani 
zástupcovia OZ Svetielko nádeje. S  veľkou 
vďakou sme prijali pozvanie, pretože Vavi sa 
rozhodla časť výťažku z predaja knihy veno-
vať práve nášmu OZ Svetielko nádeje. Stalo 
sa tak aj vďaka Dáši Mellovej, predsedníčke 
Občianskeho	združenia	U4,	ktorá	má	najväč-
šiu zásluhu na vydaní knihy mladej autorky. 

Spoločne s  D. Mellovou knihu prezentovali 
Matej Tóth, reprezentant Slovenska v chôdzi, 
atlét roka 2014 a Peter Papšo, básnik a textár 
z OZ Generácia Nula, ktorý hostí príjemným 
večerom sprevádzal. Vydanie knihy vo veľkej 
miere podporila Nadácia M Market. K  prí-
jemnej atmosfére prispel aj hudobný hosť 
Tomáš Dobrík.

Vavi je veľmi všestranná a  vzácne skromná 
mladá slečna s veľkým srdcom. Potvrdila to 
aj svojím rozhodnutím pomôcť výťažkom 
z predaja knihy Svetielku nádeje. Vydanie jej 
knihy je do  istej miery inšpiratívnym príbe-
hom pre všetkých, aby sa nevzdávali, pretože 
netreba pozerať na prekážky, ale ísť vytrvalo 
za svojím cieľom. Vavin sen v podobe vyda-
nej knihy je toho rukolapným dôkazom. Ako 
vydanie knihy vnímala mladá autorka? „Je to 
neuveriteľné, krásne, nádherný zážitok. Stále 
nemôžem uveriť, že z malého denníka sa vy-
kľula kniha. Prajem jej veľa dobrých čitateľov, 
ktorí si z nej veľa odnesú a nech je na svojej 
ceste úspešná. Čitateľom želám zážitok z čí-

tania, aby si knižku užili a  spolu s  hlavnou 
hrdinkou prechádzali jej životom.“

Vavi nás pozvala aj na  krst knihy do  Brati-
slavy, do  vydavateľstva Martinus, ktoré má 
v ponuke jej knižný debut - prvú časť fanta-
zijnej románovej trilógie.  

Vavi a Svetielko nádeje už teda akosi patria 
k  sebe, z  čoho sa veľmi tešíme. Veríme, že 
Vavi svojou tvorbou zaujme čitateľov a dúfa-
me, že svojím konaním bude mnohých ľudí 
inšpirovať k dobrým skutkom.

Svetielko nádeje, o.z. (Centrum pomoci det-
skej onkológie, pri Klinike pediatrickej on-
kológie a hematológie v Banskej Bystrici) sa 
tento rok aktívne zapája do viacerých aktivít 
spojených so športom. Najmä s behom. Do-
stali sme priestor prezentovať činnosť nášho 
OZ na  niektorých bežeckých podujatiach, 
za čo	sme	veľmi	vďační.	Ukázalo	sa,	že	mnohí	
bežci si s nadšením osvojili výzvu bežať pre 
Svetielko nádeje.

Teší nás, že bežcov ochotných bežať v drese 
Svetielka nádeje pribúda. Je úžasné vidieť 
na štarte, na trati a nakoniec aj v cieli bežcov, 
ktorí svojím nasadením a  výkonom aspoň 
takto podporia deti na  onkológii. Mnohí  
bežci v rozhovoroch povedali: „Často na tra-
tiach bojujeme so silami, ale nevzdávame 
sa a vieme, že s takýmto nasadením bojujú 

s ťažkou chorobou aj deti na onkológii.  Mys-
líme na nich a aspoň takto im posielame po-
zdravy.“

Ak sa aj vy chcete pridať do našej rozrasta-
júcej sa bežeckej športovej rodiny, neváhajte 
nás kontaktovať. Pošlite nám svoju e-mailo-
vú adresu na  i.skropekova@svetielkona-
deje.sk. Na  vašu adresu odošleme pozván-
ku z  tymuj.cz. Vy ju po  obdržaní potvrdíte, 
prihlásite sa do tímu Svetielka nádeje a pra-
videlne budete dostávať aktualizácie, aký 
pretek sa kde koná, kde nás môžete podporiť 
a vy sa môžete prihlásiť. Účasť na pretekoch  
je dobrovoľná, no čím viac nás bude, tým 
skôr vyskladáme tím na každé preteky, kto-
rých budeme účastní. 

Účasťou na pretekoch za tím Svetielka náde-
je získavate najmä dobrý pocit, že ste okrem 

športovej aktivity pre svoje zdravie urobili aj 
čosi navyše.

Čo sme pre vás pripravili?
Na beh sme zabezpečili funkčné tričká s na-
ším logom a od sponzorov máme prisľúbené 
malé odmeny pre našich bežcov.  

Pridajte sa k  nášmu tímu, prípadne pozvite 
aj vašich známych. Zoznámite sa so skvelou 
komunitou ľudí, ktorých spája vzácne puto – 
ochota pomôcť a snaha podporiť  dobrú vec. 

Ak	ste	sa	rozhodli	pridať	sa	k nám	–	ĎAKU-
JEME!

Ingrid ŠKROPEKOVá
SVETIELKO NáDEJE, o.z. 
mobil: +421-910-949 940

e-mail: i.skropekova@svetielkonadeje.sk

MLAdá SPISoVATEľkA VydANíM kNIHy PodPoRuJE

SVETIELko NádEJE už AJ V šPoRToVýCH AkTIVITáCH
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¨ PRíSPEVKY A NADÁCIE

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

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

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

Imobilný pacient potrebuje:
•	 polohovaciu posteľ s antidekubitným mat-

racom,
•	mechanický alebo elektrický vozík s vhod-

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

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

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

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

objednajú. Táto anabáza trvá niekoľko dní až 
týždňov.

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

votným postihnutím
•	 žiadosť o peňažné príspevky na kompen-

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

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

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

•	 so zabezpečením prevádzky osobného 
motorového vozidla,

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

rou je pes so špeciálnym výcvikom.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

padne vozidiel.

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

musieť preukázať pri kontrole PZ SR.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ZoZNAM NAdáCIí

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VySoký TLAk kRVI
ZákERNý NEPRIATEľ
Riziko zvýšeného krvného tlaku stúpa s ve-
kom. Podporuje ho celý rad faktorov. Najväč-
šími nepriateľmi, priam zabijakmi, sú nadvá-
ha, príliš silné solenie jedál, alkohol, fajčenie, 
nedostatok pohybu.

Alkohol je najčastejšou príčinou hyperten-
zie, vysokého krvného tlaku u  mužov, pre-
tože vyvoláva poruchy látkovej premeny. 
Na vine je i  fajčenie, pretože nikotín pôsobí 
na cievy a mení v nich prietok krvi. Ak cvičí-
me málo a máme nedostatok pohybu, prive-
die nás to k nadváhe. Nuž a tá je najnebez-
pečnejším iniciátorom vysokého tlaku krvi. 
Predstavte si s  akou námahou srdce, tento 
sval veľkosti päste, bez prerušenia pumpuje 
krv do každej i tej najmenšej vlásočnice v ce-
lom našom tele! Samozrejme, čím je to telo 
objemnejšie, tým väčšmi sa musí lopotiť, aby 
ho stačilo zásobovať. Rovnako aj stres, v kto-
rom zväčša žijeme, prispieva k  zvyšovaniu 
krvného tlaku.

Vysoký krvný tlak sa sám nijako neprejavuje. 
Je to zákerný nepriateľ, pretože spravidla sa 
o  jeho existencii dozvieme až z  dôsledkov 
jeho zákopovej činnosti – mozgovej poráž-
ky či infarktu. Existujú však určité nepriame 
prejavy nášho tela, ktoré nás upozorňujú, že 
nám hrozí vysoký tlak. Neprehliadnime ich!

Následky trvalého vysokého tlaku
Vnútorné steny tepien sú veľmi namáhané. 
V svalovej vrstve ich stien sa zmnožujú sva-
lové bunky, a tá sa tak stáva hrubšou. Tepny 
strácajú elasticitu, ich vnútorný priemer sa 
zužuje a tuhnú. Okrem toho sa v ich stenách 
usadzujú nánosy tukov. Pomaly sa začína 
proces aterosklerózy, ktorý vysoký tlak krvi 
ešte zhoršuje a urýchľuje. Priemer tepien sa 
čoraz viac zužuje a ich steny sú menej pruž-
né.	Užšie	tepny	zapríčiňujú	zase	zvyšovanie	
tlaku krvi, čo má za  následok zväčšovanie 
existujúcich a  vytváranie ďalších nánosov 
v ich stenách.

A tak sa dostávame do začarovaného kruhu. 
Výsledkom je zvyšovanie nebezpečenstva 
vzniku vážnych komplikácií, ako je srdcový 
infarkt, zlyhanie obličiek alebo cievna moz-
gová príhoda.

Srdce musí silnejšie prečerpávať krv, aby ju 
udržalo v pohybe – najmä ak sú cievy zúže-
né. Toto navyše môže viesť k oslabeniu srd-
cového svalu, ktorý už potom nie je schopný 
udržiavať primerane fungujúci krvný obeh. 
Uvedenému	stavu	hovoríme	srdcová	slabosť	

(srdcová	 insuficiencia),	 čo	 sa	 môže	 prejaviť	
nahromadením tekutín v  niektorých čas-
tiach ľudského organizmu.

Rozsiahle výskumy potvrdili, že ľudia, ktorí:
•	majú vysoký tlak krvi, sú viac náchylní 

na ochorenia srdca,
•	 utrpeli cievnu mozgovú príhodu, mali aj 

vysoký krvný tlak.

Prečo nefajčiť?
Cigaretový dym škodí nielen pľúcam, ale aj 
srdcu a  cievam. Fajčenie cigariet stimuluje 
srdce, aby rýchlejšie bilo a zužuje cievy. Srd-
ce preto ťažšie prečerpáva krv. Ale nielen to:
•	 znižuje zásoby kyslíka pre srdce a ostatné 

tkanivá,
•	 zapríčiňuje zrýchlenie a nepravidelnú čin-

nosť srdca – poruchy srdcového rytmu 
(srdcové arytmie),

•	 podporuje tvorbu krvných zrazenín (trom-
bov) v cievach,

•	môže zapríčiniť zmenu hladiny tukov 
v krvi, čo môže viesť ku kôrnateniu ciev.

Štatistiky svedčia o tom, že ischemická cho-
roba srdca (vyvolaná zúžením tepien, kto-
ré zásobujú srdce kyslíkom) sa vyskytuje 
u fajčiarov oveľa častejšie ako u nefajčiarov, 
pričom fajčiari trpia oveľa častejšie anginou 
pectoris (silné bolesti na  hrudníku) a  majú 
zvýšené riziko výskytu infarktu myokardu.

Srdcový záchvat alebo záchvat angíny pec-
toris nastane vtedy, keď srdcový sval pre-
chodne nedostáva dostatok kyslíka.

Nadváha – práca srdca navyše
Aj v pokoji musí srdce u ľudí s nadváhou pra-
covať viac, lebo ich organizmus potrebuje 
na zabezpečenie tej istej činnosti viac kyslíka 
ako u ľudí bez nadváhy. Štatistiky dokazujú, 
že ľudia s  nadváhou majú častejšie vysoký 
krvný tlak a zvýšenú hladinu tukov v krvi, čo 
tiež zvyšuje riziko srdcových chorôb. Výskyt 
srdcových záchvatov je u  osôb s  nadváhou 
častejší ako u  ľudí s  primeranou hmotnos-
ťou. Riziko závažných ochorení srdca – aj 
s prípadnou následnou smrťou – sa zvyšuje 
so stúpajúcou nadváhou.

Stres je priťažujúci faktor
Príčinou stresu u  človeka môžu byť rôzne 
vonkajšie faktory, napríklad problémy v za-
mestnaní alebo v  rodine, ako aj vnútorné 
faktory: starosti či emocionálna skleslosť. 
So stresovými situáciami sa organizmus 
vyrovnáva okrem iného zrýchlením srdco-
vej činnosti (minútovej frekvencie srdca) 
a zvýšením	krvného	tlaku.	Uvedená	reakcia	
je normálna a pre telo prirodzená. Problém 

nastáva však vtedy, keď je telo vystavené 
stresu neustále, a tým aj nepretržitému pô-
sobeniu zvýšeného tlaku krvi.

Mrazivá zima odhalí hroziace riziká
Prečo v tomto období, dokonca o 30 % viac 
ako inokedy, prichádzajú ťažké srdcové zá-
chvaty? Zistilo sa totiž, že mráz stupňuje nie-
koľko rizík, ktoré zaťažujú srdce a  ohrozujú 
človeka. Preto by sme mali byť všetci zvlášť 
opatrní, najmä však ľudia so srdcovými ťaž-
kosťami. V mrazivých dňoch sa totiž zahus-
ťuje krv, následkom čoho stúpa krvný tlak. 
To všetko samozrejme zaťažuje srdcovú čin-
nosť. Mrazivá zima nevytvára nové srdcové 
problémy, ale rozhodne zhoršuje tie, ktoré 
už postihnutý často prežíva. Navyše mnohí, 
ktorí ani nevedia, že majú skryté rôzne srd-
cové chyby, v tomto mrazivom období môžu 
odrazu pocítiť nemalé ťažkosti.

Varovné signály
bolesti hlavy, sčervenená tvár, pri náma-
he búšenie srdca, návaly pocitu horúčavy, 
poruchy spánku, poruchy zraku, nervozita 
v stresových situáciách

Úryvok z knihy Ako mať zdravé srdce 
a cievy v každom veku

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

žime zdravo s prof. katarínou Horákovou
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PREČo VyTRVAť A NEVZdAť SA dNEšok JE dAR
Sila odhodlania je nesmierna. Dovoľte mi podeliť sa s vami o prí-
beh jednej ženy, veľkej bojovníčky. Bojovníčok  poznám vo svo-
jom živote dosť, vrátane mojej maminy a  babky, ktorú som už 
osobne	nestihla	spoznať.	Uvedomila	som	si	to	len	nedávno,	koľko	
ich je a som za to veľmi vďačná. Ale nebudem tu písať o nich bez 
nich, hoci sú skvelé a každá jedna by si to zaslúžila. Tento príbeh 
je už vcelku starý a je z doby, keď bola rakovina prsníka ešte oveľa 
väčší strašiak ako je dnes. A oprávnene. Predstavte si ženu s dvo-
ma malými deťmi, ktorej oznámia smrteľnú diagnózu. Zostávajú-
ci čas by si mohla spočítať na prstoch. Táto žena sa rozhodla, že 
urobí doslova všetko, aby sa udržala nažive a mohla sa postarať 
o svoje	deti,	 kým	nebudú	dospelé.	Urobila	všetko.	Skúsila	 snáď	
každú v  tej dobe dostupnú liečbu a  metódu. Pila šťavy a  jedla 
veci, nad ktorými sme oči otvárali. Vydržala neuveriteľných 17 
rokov, kým jej mladšia dcérka neskončila školu. Vychovala svoje 
deti a zanechala v ľuďoch pocit tichého obdivu. Možno takéto prí-
behy, niektoré aj so šťastnejším koncom, vidíte vo svojom okolí aj 
vy. Mnohé, dokonca neuveriteľné uzdravenia, zmeny života, veľ-
ké odhodlanie v tých najťažších životných situáciách. Môžu nám 
byť inšpiráciou a dôkazom toho, že potenciál človeka je obrovský.

Jedného svojho čitateľa som sa raz, nič netušiac, pokúsila po-
vzbudiť výrokom o tom, že každá búrka raz skončí. Napísal mi, že 
tá jeho „búrka” je na celý život. Áno, sú aj také búrky na celý život, 
uvedomila som si. Avšak aj keď je to búrka, ktorá je navždy, je tu 
možnosť, že sa nájde niečo, čo vnesie do  tej búrky slnko alebo 
niekto, kto s nami bude tancovať v daždi.  

Práve dnes som čítala úžasný príbeh muža, ktorý prežil vážnu ne-
hodu práve vďaka sile svojho odhodlania. Myslel na svoju man-
želku, na ich ešte nenarodené dieťa a odmietol sa vzdať. Lekári ho 
pre vážne zranenia takmer odpísali, no on žiadal: „Operujte ma 
ako živého, nie ako mŕtveho.”

Vytrvalosť sa opláca vo všetkých oblastiach života. Úspešní ľudia 
sú vo väčšine prípadov tí, ktorí urobili to, čo mnohí iní, a ešte jed-
nu vec navyše – nenechali sa odradiť a nevzdali sa. Vedeli ste, že 
Rowlingovú s  jej Harrym Potterom odmietlo 12 vydavateľstiev? 
A JackCanfield	s bestsellerom	Slepačia	polievka	pre	dušu	musel	
zniesť až 134 odmietnutí? Čím viac sa pokúšate a ste ochotní aj 
zlyhať, aby ste napokon mohli uspieť, tým viac už len čisto šta-
tisticky zvyšujete pravdepodobnosť úspechu. Navyše, v jednotli-
vých krokoch ak aj neuspejete, máte možnosť veľa sa naučiť, zís-
kať cenné  skúsenosti, ktoré vám zaistia úspech neskôr. 

Rovnako ako je dôležité nevzdávať sa v  procese liečby, plnenia 
našich snov alebo čohokoľvek iného, rovnako dôležité je ne-
vzdávať sa hneď na začiatku. Koľkokrát sa pristihneme, že neja-
kú myšlienku otvoríme a  zasa zatvoríme do  zadnej priehradky 
našej mysle s  tým, že na  to určite nemáme? Že náš sen je príliš 
smelý, príliš zložitý a  trúfalý? A  že ja som len obyčajný človek? 
Nikdy nezabudnite, že na začiatku každej úžasnej veci, pokroku, 
vynálezu či úspechu, stál svojho času len jeden (ne)obyčajný člo-
vek. Možno bol na tom oveľa horšie ako vy. Nechýbala mu však 
ochota vytrvať, zlepšovať sa, učiť sa 
a nevzdať sa. A to je niečo, čo môžete 
priamo ovplyvniť. Hneď v tejto chvíli! 
Máme možnosť odmietnuť sebaľú-
tosť, obviňovanie druhých a hľadanie 
výhovoriek „prečo to nejde“. Vypes-
tovať si zvyk uvažovať konštruktívne, 
premýšľať nad riešením a  nie nad 
prekážkami. Keď to dokážeme, skôr 
alebo neskôr je úspech zaručený.

©Zuzana Koščová
z  knihy Šťastie nie je mýtus
www.zuzanakoscova.sk

„Existujú iba dva dni v roku, kedy nemôžeme vôbec nič urobiť. Jeden 
sa volá Včera a druhý Zajtra. Dnešok je tým správnym dňom milovať, 
konať, a predovšetkým žiť.” Dalajláma

Príbehy, ktoré počujeme často. Ľudia takí pohltení prácou, že ne-
chápu, kedy ich deti stihli vyrásť a že oni pri tom neboli. Ľudia, 
ktorí sa tak dlho chystajú a čakajú na skvelú životnú šancu, až im 
celý život prekĺzne pomedzi prsty. Pamätám sa na príbeh ženy, 
ktorá veľmi šetrila a veľa pracovala kvôli lepšiemu životu v staro-
be. Bála sa, že bude mať nízky dôchodok a že ostane chudobná. 
Dúfala, že keď sa teraz zabezpečí, bude mať na  dôchodku ko-
nečne pokoj a pohodu. Nikdy alebo len veľmi zriedka si dopriala 
tie drobné potešenia, ako ísť na kávu alebo si kúpiť niečo pekné 
na seba. Chystala sa na niečo, čoho sa bohužiaľ nikdy nedožila.

Ale prečo? Prečo niektorí z nás žijú uväznení v minulosti, vo vlast-
ných chybách, sklamaniach či krivdách? Prečo rozoberajú veci, 
ktoré už nezmenia a  väznia tak sami seba? Alebo naopak – ich 
život je jeden veľký beh. Obrovský pretek, v ktorom dosahujú jed-
notlivé méty a bežia a bežia. A hovoria si - ešte toto a ešte tamto 
a  budem šťastný! A  prítomný okamih zatiaľ pláva okolo, nikým 
nepovšimnutý.

Občas mám pocit, že všetci podliehame ilúzii toho, že nový deň 
nie je dar, ale niečo, čo automaticky príde. Hovoríme, že život je 
krátky, ale správame sa, akoby sme mali žiť večne. Zo dňa na deň 
odsúvame to, o čom vieme, že by nás posunulo vpred. Hovoríme 
si, že rodine sa budeme viac venovať, keď budeme mať viac času. 
Že to, čo nás teší, budeme robiť, keď budeme mať viac času. Kaž-
dý deň je to stále osemdesiatšesťtisícštyristo sekúnd, ktoré môže-
me využiť. Nikdy ich nebude viac. Ale môže ich byť menej, alebo 
nemusia byť žiadne. Nikto presne nevie, kedy sa jeho život skončí.

Keď budeme dôležité veci v našich životoch odkladať na neskôr, 
nemusíme sa ich dočkať nikdy. Zdravšie žiť, pravidelne cvičiť, 
pekne sa obliecť, zavolať niekomu blízkemu, pracovať na splnení 
svojich snov. 

Na  chvíľu sa zastavme a  pozorujme túto chvíľu. Možno vidíme 
lúč slnka, ako sa k nám prediera do izby. Možno cítime mäkkosť 
postele a príjemnú únavu, lebo si čítame pred spaním. Možno za-
túžime otvoriť okno a  zhlboka sa nadýchnuť. Na  chvíľu. Cestou 
do práce sa na chvíľu otočiť tvárou k nebu a pomyslieť si, že je 
krásne. Jednoducho otvoriť oči a vidieť, cítiť, vnímať. Tu a teraz.

Dnešok. To je ten deň, ktorý práve máme. Každý okamih môžeme 
naplno prežiť alebo premrhať s myšlienkou, že zajtra začneme... 
ale zo zajtrajška je opäť dnešok. Čas neprestáva plynúť, keď mu 
nevenujeme pozornosť. Hovorí sa, že čas je naše najvzácnejšie 
bohatstvo. Kým peniaze môžu prúdiť, prichádzať a  odchádzať, 
čas, ktorý raz uplynul, sa už nikdy nevráti. Čas, ktorý sme niekomu 
venovali, je vždy tým najhodnotnejším darom. Ale ruku na srdce 
– hospodárime s ním ako s naším najväčším bohatstvom? Koľko 
čase venujeme sťažnostiam na politiku a hospodársku krízu? Koľ-
ko času premárnime? Koľko času venujeme tým, ktorých miluje-
me a koľko tým, ktorých vôbec nemusíme? Zvláštne, však?

Prežime dnešný deň naplno, teraz hneď. Dnešný deň je všetko, 
čo máme.

„Dnešok prežijem tak, akoby to bol môj posledný deň. So svojimi deť-
mi sa pohrám dnes, keď sú ešte malé, pretože zajtra odídu - a ja tiež. 
Dnes objímem svoju ženu a zahrniem ju sladkými bozkami, pretože 
zajtra odíde - a  ja tiež. Dnes pozdvihnem priateľa z  núdze, pretože 
zajtra už nebude volať o pomoc a ani ja ho nezačujem. Dnešok pre-
žijem tak, akoby to bol môj posledný deň. Budem ho vychutnávať 
a vzdávať vďaku.“ Og Mandino

©Zuzana Koščová, z  knihy Šťastie nie je mýtus
www.zuzanakoscova.sk
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Je dôležité, v  akom tíme trávime svoj čas, 
pretože človek je tvor spoločenský. 

Tím je podľa mňa skupina, ktorá ide za spo-
ločným cieľom, ktorý má pre ňu zmysel. 
A  tím má aj zjednotený, odsúhlasený spô-
sob, ako za cieľom ide.

Tím môže byť súkromný, pracovný, športový, 
záujmový, je veľa možností. 

V rodine vytvárame tím s ľuďmi, ktorých ľú-
bime, s našimi blízkymi. V  tomto prípade si 
najčastejšie nevyberáme ľudí, ale spôsoby 
a riešenia.

U ostatných	foriem	tímov	je	dobré	už	od za-
čiatku vedieť, či máme spoločný cieľ a či sme 
v  súhlase so spôsobom, ako ho dosiahnuť 
a tím aj ľudí si vyberať podľa toho.

Hovorí sa „tím súdržný ako rodina“. Ak chce-
me vybudovať takýto tím, mali by sme ve-
dieť, čo to pre nás znamená. Ako by mala 
vyzerať podľa nás súdržná rodina.

O ideálnej rodine máme asi každý trošku od-
lišnú predstavu. Pre jedného je ideálna ro-
dina na „taliansky spôsob“, všetko prežívajú 
spolu, búrlivo, otvorene, hromadne, veselo. 

Pre iného je rodina miesto, do ktorej v tichu 
a kľude, takmer bez slov, môže „spolupatriť“ 
a zúčastňovať sa spoločného pokojného by-
tia.

Koľko rodín, toľko foriem spolužitia, rodiny 
nie sú rovnaké. Ale dobrá rodina v  akejkoľ-
vek podobe má spoločné jedno: rešpektuje 
svojich členov takých, akí sú a členovia reš-
pektujú rodinu, vzájomne si pomáhajú lep-
šie prežiť.

V  dobrej rodine sa ľudia delia. O  starosti, 
o radosti, o svoj čas.

Keď si ľudia delia starosti, má to skvelý efekt, 
že sa starosti ľahšie vyriešia. Prečo? Lebo 
zdieľaním stúpne emócia ľudí, a  tým aj po-
tenciál na  dobré vyriešenie. Ako zdieľaním 
môže stúpnuť emócia? Jednoducho: pocho-
pením, rešpektom, podporou, vierou v dob-
ro a dobré riešenia, ktoré „postihnutý“ práve 
nevidel. 

A delenie radosti? Emócia stúpne tiež, a tak 
sa radosť násobí. 

V  rodine nie sú úplne rovnakí ľudia, teda 
ani názory nie sú vždy rovnaké. Môže prísť 
výmena názorov a nie všetko a vždy plynie 
„pozitívne“. Prečo? Pretože ak chýba rešpekt, 
ľudia majú strach, že o svojom názore nepre-
svedčia ostatných. 

Preto je veľmi dôležité hovoriť si o  veciach, 
o pocitoch, o plánoch a riešeniach. Vtedy sa 
ľudia pochopia, strach sa stratí a nie je prob-

lém ani pri odlišných názoroch.

Veď si predstavte rozdiel v komunikácii:

Dospelá dcéra matke: 

Príklad 1. Mami, idem si dorobiť to doktorant-
ské štúdium. Dva dni v týždni sa to bude popo-
ludní prekrývať s  časom, kedy je môj manžel 
v práci a ak by si mi pomohla postrážiť dcérku 
tieto dve poobedia, aby ti tento čas nechýbal, 
príďte sa cez víkend k  nám naobedovať. Čo 
na to hovoríš, šlo by to?

Príklad 2. Mama, ty si predsa starká a  starká 
musí pomáhať svojim vnúčatám, musíš sa mi 
o  malú postarať, kým som v  práci, veď by to 
bola hanba a čo mám ja povedať ľuďom, že ty 
ani...

Keby ste boli mama tejto dcéry, určite by sa 
vám viac páčil prvý prístup. Je v  ňom cítiť 
rešpekt, rovnováhu, konštruktívne riešenie 
za účelom lepšieho prežívania všetkých čle-
nov, nielen jedného na úkor iného. Tu sa ro-
dina stáva dobrým tímom.

Ale ako dobrá matka by som uvažovala aj 
nad tým, prečo dcéra potrebuje takto nátla-
kovo so mnou jednať a snažila sa ten dôvod 
odstrániť, aj v sebe. Veď komu je dobre v ta-
kýchto pocitoch, asi nikomu.

V  tíme je potrebné „vnímať“ jeden druhé-
ho, vedieť o  svojich pocitoch, radostiach aj 
starostiach. V tíme sú rovnocenní hráči s roz-
delenými úlohami ako kolieska v hodinkách, 
ak by jedno škrípalo, ukazovali by hodinky 
nesprávny čas. 

Aj členovia nášho tímu potrebujú našu opa-
teru, viac ako kolieska hodiniek. Potrebujú 
skutočne cítiť, že sú súčasťou tímu. Že sú naši 
a sú pre nás dôležití. 

Ak tím začne fungovať, sám si časom vyčle-
ní, kto patrí k nemu a skutočne „hrá“ za jeho 
farby. 

V dobrom tíme si členovia všimnú, že niekto-
ré koliesko škrípe: Jožka, čo sa deje, čo ťa trá-
pi, tak von s tým. Dodo, dnes si nezamietol 
a  kľúč od  skladu ostal v  zámke, čo sa stalo, 
kde premýšľaš? Funkčný tím sám automa-
ticky redukuje možné hrozby, chce predsa 
dobre prežiť, mať úspech, dôjsť do cieľa.

Ak si poviete, že tieto drobnosti sú stra-
ta času, je to podľa mňa chyba. Práve tieto 
drobnosti sú prvé signály na  zmenu niečo-
ho a môžete sa vyhnúť problému. Problém 
je totiž ako semienko buka. Malé, na začiat-
ku ho vytrhnete prstami, ale ak ho necháte 
zakoreniť, o  pár rokov budete potrebovať 
ťažkú techniku, aby ste ho vytrhli. Je preto 
dobré si všímať a vnímať všetky veci, aj zdan-
livé drobnosti.

Vtedy dokážete zmeniť smer na správnu ces-
tu pomerne ľahko.

Jedno pravidlo hovorí, že zloženie tímu býva:
•	 20% ťahúňov, cieľavedomých, naštarto-

vaných ľudí, hľadajúcich radostný spôsob, 
„ako sa dá“, 

•	 60% býva výkonných, spoľahlivých, tvoria 
jadro tímu a zabezpečia splnenie úloh, 

•	 a  20% býva problémistov - pesimistov, 
ktorí vedia, ako sa nedá, vrátane všetkých 
„rizík a katastrof“.

Ako tvorca tímu si potrebujete uvedomiť, 
že čomu venujete pozornosť, to dostanete. 
Preto je dobré venovať pozornosť tomu, ako 
to pôjde, ako sa to dá. Ak vy sami tiež uverí-
te tomu, že sa situácia nedá vyriešiť, tak sa 
rovnováha medzi  radostným štartom a dô-
slednou kontrolou rizík a  katastrof preváži 
k „nedá sa“. To ovplyvní aj výkonných 60%, 
čo nie je dobré.

Je lepšie vedieť, ako sa dá a dôležité je, aby 
to vedel aj tím. Vtedy všetci vedia, ako „riziká 
a katastrofy“ prekonať a nie je dôvod na oba-
vy a strach, tím tieto veci zoberie ako výzvy 
a jednoducho ich prekoná a ide ďalej.

Ako tvorca tímu ste hlavou a váš tím je vaše 
telo, ktoré zabezpečuje naplnenie vašej idey. 
Keďže je to vaše telo, dobre sa postarajte 
o  jeho potreby a  ono vás odmení zdravím 
a  výkonnosťou. Nevenujte sa len „choro-
bám“ tela - tímu, ale zdravému spôsobu pre-
žívania, zdokonaľovania, cvičenia, učenia. 
Podľa vašej starostlivosti sa bude rozvíjať aj 
vaše telo - tím. Ak máte byť jeho skutočnou 
hlavou, nemôžete sa od neho oddeliť.

Ak máte niečo a  niekoho rád, rád s  ním aj 
tvoríte a on to cíti a rád sa pridá. Vtedy to nie 
je „obeť“ účastníkov, ale radostné a  tvorivé 
trávenie času.

Je to jednoduché - svoj tím musíte mať rád 
a tým je povedané asi všetko. 

S Láskou Monika Ponická 

Ako VyBudoVAť TíM,
kToRý BudE SÚdRžNý Ako RodINA
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Zobudila som sa na  hučanie budíka. Bože, 
ako z duše neznášam to trúbenie. Pripomína 
mi to príchod vlaku do stanice. Braňa to však 
vždy zobudí, a  tak nekomentujem. Zas mal 
jeden z  tých horších pracovných období. 
Teda vlastne hlavne pre mňa. Z  jednej slu-
žobky sa vrátil, bol doma dva dni a na ďalšiu 
išiel. Ak som zarezávala v obchode, tak sme 
si len písali odkazy na  chladničku. Dodnes 
som si nezvykla, že musím zaspávať sama. 

„Slniečko, poslúchaj, kým prídem domov, dob-
re?“ obrátil sa ku mne, objal ma okolo pása 
a vstal. 

„Ja poslúcham vždy, zlato!“ odpovedala som 
po chvíľke a nezabudla nastaviť podráždený 
tón hlasu. Počula som len, ako hádže pár vecí 
do tašky, potom vodu v sprche a buchnutie 
dverí. Tuším sa aj rozlúčil, ale nebola som si 
istá, lebo už som zaspávala. 

Deň ušiel v  práci akosi rýchlo. Prišla som 
do prázdneho bytu a nevedela, čo so sebou. 
Sadla som si do kresla v obývačke a z rozčíta-
nej knihy som prečítala dve vety. Snaha bola. 
Vtom som začula, ako prišla správa na  po-
čítač. Vstala som a  zistila, že Branko nechal 
zapnutý skype. Skoro mi oči vypadli na otvo-
rené okno: 

Čokoládka: Tak tu chýbaš! Už to bez teba nevy-
držím. Máme pre teba prekvapko! Nezabudni 
si tú sexi košeľu :-D 

Braňo: Neboj, som u teba ako na koni. Len mu-
sím dohodnúť s Petrom alibi, ak mu Zuzka za-
volá. Aké prekvapko? Hm? Budeš mať pre mňa 
„čokoládku“? 

Čokoládka: Zlý chlapec... a  kedy chceš o  nás 
povedať Zuzane? 

Už	som	to	nevládala	čítať.	Slzy	mi	rozmazá-
vali text a celá som sa triasla. Nemohla som 
uveriť! Môj Braňo? Veď svojmu vlastnému 
bratovi skoro zlomil sánku, keď zistil, že pod-
vádza Petru. Vypočula som si, že on takých 
debilov neznáša. Ako toto mohol urobiť? 
Petra si to vraj vôbec nezaslúžila. Hajzel... 
Nemala som chuť čítať všetky správy. Lupla 
som plný pohár vína do  seba a  zistila, že si 
začali písať už dva mesiace po našej svadbe. 
To chcelo ďalší pohár a studenú sprchu. 

Dni som prežila ako v hmle. Týždeň sa chýlil 
ku koncu a každú chvíľu som čakala na Bra-
ňa. Stále som nevedela, čo urobiť. Celých 

tých päť rokov som žila v klamstve. Ako toto 
ustáť a nezblázniť sa? 

V  zámke zaštrkotali kľúče. Zmeravela som. 
Práve som rozlomila posledný kus čokolá-
dy a  dala som si tú námahu, rozhádzať ju 
po celej spálni. Sladké roztápajúce sa kúsky 
skončili na posteli, podlahe, nočnom stolíku, 
i  v  komode medzi bielizňou. Možno šiale-
nosť, no jediné, čo mi dnes napadlo. 

„Slniečko, som domááá. Nevieš si predstaviť, 
aký som unavený! Zuzka, kde si?“ zvýšil hlas. 

Nebola som schopná slova. Sucho som pre-
glgla... Moje telo sa zviezlo na zem, a tak som 
sa oprela o posteľ... To už Braňo stál vo dve-
rách s otvorenými ústami. 

„Miláčik, čo sa deje? Je ti zle?“ Rozbehol sa 
a  chcel ma dvíhať, no odstrčila som ho. Až 
v  tom momente si všimol všetku tú čokolá-
du... „Jéééj, ty si ma chcela prekvapiť! To si vykú-
pila celý obchod?“ pozrel na mňa so zdvihnu-
tým obočím. Videla som mu v očiach strach. 
Mala som takú chuť mu vraziť. Nakoniec som 
mu len s veľkou námahou povedala: 

„Zistila som totiž, že máš rád akúsi „čokolád-
ku.“ Tak som si povedala, že ňou ozdobím našu 
spálňu a  potom ti možno docvakne, že koho 
máš doma.“ 

„Ženu, ktorú veľmi ľúbim,“ povedal smutne. 
Díval sa na podlahu. 

„Ľúbiš? Koho? Mňa akože? Lebo ja mám pocit, 
že čokoládku! Nedáš si?“ 

Zobrala som najväčší kus z nočného stolíka 
a podala mu. Samozrejme, že si ju nevzal. 

„Večer, keď si odišiel, tak som si sadla k počíta-
ču. Zabudol si ho vypnúť a čo je najpodstatnej-
šie, nechal si tam otvorený rozhovor s  „čoko-
ládkou“. Ja ani neviem, ako som prežila tento 
týždeň.“ 

„Ja... vážne som ti nechcel ublížiť... veľmi ma to 
mrzí.“ 

Po  tvári mu tiekli slzy. Nevedela som, či sú 
skutočné, alebo aj to vie skvele zahrať. 

„Vysvetli mi, prosím ťa, čo to má do šľaka zna-
menať!? Neodídeš z  tejto izby, kým mi nepo-
vieš, čo to má všetko byť!“ kričala som. Tak 
dlho som nemusela, nebol dôvod. Teraz som 
počula svoj hlas a bolo to také neprirodzené. 
Braňo stále mlčal a začal si utierať pot z čela. 
Podala som mu ďalší a ďalší kúsok čokolády. 
Jedol	a mlčal.	Myslela	som	si,	že	zošaliem.	Už	
sa mi nechcelo pýtať. Proste som si počkala 
na vysvetlenie. 

„Janu poznám od vysokej.“ 

„ Myslíš tvoju svedkyňu? Tú s  tým výstrihom 
na šatách až po zem? Vtedy som si hovorila, že 

keby sa jej aj nejaký chlap chcel pozerať do očí, 
tak má smolu.“ 

„Áno, presne tá.“ 

„Toto celkom nechápem.“ 

„Nechodil som na  žiadne služobky, ale k  nej. 
Spali sme spolu iba raz a aj to dávno predtým, 
ako som ťa spoznal.“ 

„Počkaj, to mi chceš nahovoriť, že k nej chodíš 
na kus reči? Si myslíš, že ti toto zožeriem? Mož-
no tú čokoládu od jedu áno, ale toto ani náho-
dou!“ cítila som, že sa prestávam ovládať. 

„Zuzanka, prepáč, mal som ti to povedať skôr, 
no nezvládol som to. Mám dcéru. Má štrnásť 
rokov, ale keby si s ňou hovorila, tak by si po-
chopila, že možno tak vyzerá, ale nespráva sa 
tak ako iné 14-ročné dievčatá. No vie dať ne-
skutočne veľa lásky. Nadovšetko ju ľúbim. Jana 
je jej mama. Nežijeme spolu. Celé nás to rozde-
lilo. Mal som jej byť oporou, ale ja som zbabelo 
zdupkal. Ľutujem čas, ktorý som s  Barborkou 
nestrávil. Starám sa o nich, aj keď som sa spa-
mätal dosť neskoro.“ 

„Ty máš dcéru a  ja o  tom neviem?“ oči som 
mala znova plné sĺz. 

„To si mi tak málo dôveroval? Myslíš, že by som 
ju neprijala? Ale potom nerozumiem tej vašej 
debate...“ 

„Jana to niekedy nezvláda. Nie je to jednodu-
ché. Barborka má aj svoje slabé chvíľky. Kričí 
a  hádže veci... Naposledy sa zabarikádovala 
v izbe a povedala, že nevyjde von, kým neprí-
de ocko. Asi pol hodinu som jej volal na mobil, 
kým mi zodvihla. Ďalšiu hodinu som ju prosil, 
aby vyšla z izbičky. Nemohol som k nim utekať 
hneď. Ty si bola taká vykoľajená z  návštevy 
u našich, že som ťa tu nechcel nechať samú.“

„Toto chápem. Ale čo potom tá čokoládka, ale-
bo tá sexi košeľa?“ 

Tak zvláštne sa usmial... tento výraz tváre 
som u neho videla prvýkrát. 

„Vieš, Čokoládka volám Barborku. Furt bola 
od nej zašpinená. No a sexi košeľa... hm, no 
tú kúpila Jana, na moje narodeniny. Keď som 
si ju obliekol, tak mi z nej trčalo brucho. Vy-
zeral som ako vypchatý. Dostali obe záchvat 
smiechu a  malá povedala, oci, sexi košeľa. 
Z toho, ako reaguješ, som pochopil, že si ne-
čítala celú konverzáciu. Len posledné riadky. 
Inak by si pochopila, že so žiadnou Čokolád-
kou nič nemám. Je to len a  len moja dcéra. 
Posiela mi smajlíky, väčšinou s  vyplazeným 
jazykom alebo srdiečka. Jana mi píše, keď sa 
chce poradiť alebo potrebuje pomoc.“ ......

pokračovanie v knihe Na ceste za pralinkami 
Monika Jalakšová

Jedným z mnohých tajomstiev šťastného života
je stály prúd malých tajomstiev. (Murdochová) 

Monika Jalakšová (úryvok z knihy)

ČokoLádkA
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MALý VEľký ZáZRAk

Ako nezačať kotkodákať zo skupinových diskusií 

Sklenený stôl v obývačke leštím snáď už tisíci 
raz. Capky odspodu, capky odvrchu, capky 
také, že mám pocit, že už nikdy nezmiznú. 
Pooblizované poličky, polepený nábytok. 
Kúsky lízatka sa mi prilepia o  ponožku a  ja 
prejdem po  byte tak, že pri dotyku nohy 
o plávačku vydá prilepený kúsok lízatka jem-
ný zvuk- ťuk, ťuk… Prezujem sa, natiahnem 
na nohy kroxy.

Idem do kúpeľky prepláchnuť švédsku utier-
ku, ktorou som preleštila stôl. Za mnou krát-
ke: cap, cap, cap, cap… neisté krôčiky ročné-
ho dieťatka.

Preplachujem handru a  detská tvárička na-
zerá do ,,vécka,,. Oboma rúčkami sa drží misy 
a začudovane kuká dnu. “No- no!” skríknem 
a  už ho odtiaľ beriem. Ahaaaa… Ako pek-
ne tá lopta pláva na  vodičke. Vyťahujem ju 
a umývam hneď po tom, ako som opláchla 
ruky drobcovi.

“Uááááááá”	–	vzápätí	počujem	zvuk	z kuchy-
ne. Plač. Všetkých sedem zdravých zúbkov 
na mňa vytŕča to malé stvorenie. Oči privre-
té, tlačí slzy zo všetkých síl. A  prsty zatvo-
rené v šuplíku. Čaká na maminku. Lebo len 

ona vie, že má šuplík otvoriť, oslobodiť prš-
teky, pofúkať, pokarhať a  potom postískať. 
O chvíľu už oslobodzujeme pršteky zo skrin-
ky. Presne ten istý postup.

Ťuk. Zapnutá telka. Ťuk. Vypnutá telka. “No- 
no!” Kukne na  mňa bokom. Očká sa smejú. 
Skôr ako stihnem k nemu priskočiť, opäť dva-
krát: ťuk, ťuk. Zapnem, vypnem. Som rých-
lejší ako mama, hehe.

Crrrrrrn. Crrrrrrn…. Mobil zvoní, vyzváňa, 
lietam po  byte, hľadám, načúvam…. obeh-
nem izby, zastavím sa v  spálni, počúvam… 
tlmený zvuk… neviem, či to ide odtiaľ, no 
nakoniec sa mi zazdá, že vibruje komoda… 
otváram šuplíky od  vrchu po  spodok, na-
koniec ho nachádzam – v ponožkách… No 
a  čo! Hlavne, že ho mám. Stíham zdvihnúť 
a vybaviť telefonát. Bola som celkom rýchla 
teraz ja, hehe.

Jáááj a ešte “maľovačky”. Tak tie mám kom-
pletne vyhádzané minimálne päťkrát denne.

A vata. No, tak to ako sa super trhá vata, to 
si skúste. Potom je zaujímavé sledovať ma-
minku, ako ju zbiera z koberca. Lebo na ňom 
vyzerá najlepšie, naťahaná po jemných chu-

máčoch.

A  drahá belgická čokoládka? Hmmm, to je 
fajnotka, už veru viem, prečo si ju maminka 
tak šanuje. Ale už nemá čo, hehe. Čokoládo-
vá pusa, šibalské očká a veľká spokojnosť.

Malý veľký zázrak.
Nič nie je krajšie.

A  ja milujem tie capky na  stole, aj lízatko 
na koberci, aj loptu v záchode, nevadí mi ani 
telka, na ktorej sa sem tam obraz stihne len 
blysnúť, nevadí mi ani mobil v komode, ani 
neporiadok v  šminkách, ani zjedený drahý 
darček. Milujem aj jeho plač, aj jeho telíčko 
na mojom, keď ho tíšim.

A  ak sa náhodou nahnevám alebo som už 
unavená, spomeniem si na dlhých deväť ro-
kov nezdaru. Na dlhých deväť rokov bez det-
ských pacičiek na  stole, deväť rokov plaču 
a túžby po nich.

A teraz tu sú, pribudli k bračekovi. Vlastne – 
už k veľkému bráchovi.

Milujem svoje deti. A  milujem byť matkou. 
A nechcem, aby to bolo inak.

Ingrid Škropeková

Fejzbúk - asi najznámejšia internetová skupi-
na ľudí, ktorí za istým účelom vytvárajú svo-
je	profily,	väčšinou,		teda	aspoň	tu	na Sloven-
sku, za účelom spojenia sa s  ľuďmi, ktorých 
poznajú, s  bývalými spolužiakmi, priateľmi, 
kolegami...	 Profil	 je	 väčšinou	 pravdovrav-
ný.	Kto	nechce	byť	pravdovravný,	má	profil	
na inej sieti - na Pokeci. 

Hlavu si lámeš, uvažuješ, kde si vytvoríš pro-
fil	a načo	to	vlastne	bude	dobré.	Po ťažkom	
uvažovaní a  rozhodovaní, zvažovaní pre 
a  proti si hovoríš, že na  Pokeci sú deti a  iní 
nevyspelí jedinci a  s  vysokým predpokla-
dom dôvery k vyspelosti dospelého národa 
sa prihlasuješ na fejzbúk. 

Zadáš meno, priezvisko, dokonca odtajníš aj 
svoje	pohlavie.	Oukej,	keď	je	profil	vytvore-
ný, uvádzaš v  ňom aj to, odkiaľ si, kde pra-
cuješ, kde chodíš, či kde si chodil do školy... 

Čaká ťa niekoľkodňová a  pre šikovných aj 
niekoľkohodinová práca s  tým, aby si po-
chopil celý proces fungovania fejzbúku. Kto 
sa stane mojim priateľom? Ako? Kde sa pri-
dávajú fotky? Tvoria albumy? 

Čo je verejné, neverejné, pre priateľov, pre 
známych? Kto je priateľ, kto je známy? Krvo-
potne si ich zadelíš, na čo vlastne koniec kon-
cov aj tak nakoniec zabudneš. Jednoducho si 
nebudeš pamätať koho kde máš a na základe 
čoho si ich tam dal. Nevadí. Ale máš to. 

Jééééééj! Skupinové diskusie! Tu mi pomôžu 
a ja pomôžem im... To je ale krásne, so slzou 
v oku pozeráš do monitoru. Ľudia sa predsa 
len majú radi. S  výrazom nevyspelého je-
dinca čítaš diskusie, radíš, pomáhaš, hovoríš 
o  vlastných skúsenostiach, biješ sa za  slab-
ších. Pýtaš sa, radia tebe, pomáhajú... Pár dní 
ani nevnímaš sarkazmus a dobŕdzanie tých, 
čo si fejzbúk pomýlili s pokecom a pod ne-
vyspelými alebo nejasnými pomenovaniami 
vlastných	profilov	si	posilňujú	vlastné	ego.	

Tu sa naťahujú pre vysokú cenu sedačky... 
Tam sa naťahujú pre to, či je nafotená starožit-
nosť starožitnosťou a kto má doma čosi kraj-
šie a staršie. Mamičky sa naťahujú, ktorá mala 
horší pôrod, či mala ťažšiu laktačnú psychó-
zu, viac nastrihnutú hrádzu či horší prístup 
lekára. V  inej skupine rozšliapali snahu ma-
mičky zastať si inú mamičku, ktorá predávala 
béžové nohavice, ale v skutočnosti inej prišli 
maslové. Stáli až euro a  boli k  nim uvedené 
nejasné informácie! V  štyridsiatich ôsmich 
skupinách na  vás vykukne meno inej panej, 
ktorá si od  jednej účastníčky z  tých štyrid-
siatich ôsmich skupín neprebrala balík, lebo 
naň zabudla počas pôrodu a  balík sa vrátil. 
Tak poškodená nelenila a  postarala sa o  to, 
že už vlastne všetci vieme meno, priezvisko, 
dátum narodenia, bydlisko a  možno aj stav 
žienky, ktorá sa vykašľala na nohavice za euro 
pri vlastných problémoch. Preboha! Jedno 

dieťa z  východu zjedlo čips! Slaný, mastný, 
s kopcom éčiek! Čo je to za matku? Či nebodaj 
starú matku? Všetky zúčastnené by sa pozreli 
na to, či si dovolí rodina dať ICH dieťaťu niečo 
také nezdravé! Sociálku na  ňu. Veď v  super-
markete je oddelenie bio. Bio zelenina, bio 
mäso... Bio všetko. Kde sa píše, že je to bio, 
je to bio. Bodka. Nevadí, že odpadla ceduľka 
z bio mrkvy na nebio jablko a niekto to zdvi-
hol a zle položil. Všetci sa natierajú bio koko-
sovým olejom, ožarujú bio lampou, natierajú 
bio krémami, jedia bio-raw stravu... A nejaká 
matka dá drobcovi čips?! Veď to dieťa do rána 
nemôže prežiť, čo to urobí s  tým organiz-
mom. Malým. Krehkým. Nevinným. Jooooj.

Sedíš, čítaš. Zareaguješ a spomenieš ne/vy-
spelosť tých, ktorí  jeden druhého napáda-
jú. Dáš najavo svoj nesúhlas. A  hyeny majú 
ďalšiu obeť. A ty zas s výrazom nevyspelého 
jedinca čítaš, čo ti píšu, snažíš sa ešte odpo-
vedať, ale nedá sa ti reagovať. Fejzbúk nerea-
guje. Fíha. Šak oni ťa odtiaľ vyhodili. 

Dozrievaš , nie v  zrelú osobnosť,  lebo ňou 
už si, to iba tvoj výraz pri čítaní diskusií je 
ako výraz nevyspelého jedinca, ale v osobu, 
ktorá dôverne spoznala fejzbúkové diskusie 
a  časom takmer všetky (okrem tých, odkiaľ 
ťa už vyhodili) opustila, lebo inak by z  toľ-
kého kotkodákania skončila v  kuríne spolu 
s ostatnými.
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R1 – centrum intenzívnej terapie
Nám. Ľudovíta Štúra 29
974 05 Banská Bystrica

ZOZNAMKA

Volám sa Laco. Mám 40 rokov, 165 cm a som mierne telesné 
postihnutý na dolné končatiny. Som romantik, skromný, ab-
stinent, nefajčiar, spoločenský a mám rád prírodu.
Rád by som našiel štíhlu, do 165 cm, ženu podobných vlast-
nosti	a charakteru.	Uvítam	okolie	MI,	SO,	HN,	VV.	
Adresa: MIKITOVIČ  Ladislav,
 Rakovec nad Ondavou 349 
 072 03 Rakovec nad Ondavou

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 metó-
du podporujúcu znalosti a vedomosti certifikova-
ných fyzioterapeutov s najmodernejším počítačovým 
softwérom. Fyzioterapeut je vďaka nemu schopný 
nájsť rýchlejším a efektívnejším spôsobom ten najop-
timálnejší spôsob terapie. Odporúčame pri DMO, roz-
trúsenej skleróze, artróze bedrového kĺbu, zlomeni-
nách, vyskočenej platničke, skolióze, chybnom držaní 
tela, ale aj pri ďalších diagnózach.

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

www.centrumR1.sk
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¨ RECEPT

Cuketa s cestovinou Suroviny:
cestoviny
cesnak
cibuľa
soľ 
olej
cuketa
kari korenie
kyslá smotana
čierne korenie
šľahačková smotana

Postup:
Uvaríme	si	akékoľvek	cestoviny	ako	prílohu.	
Deep: Do kyslej  smotany nakrájame dva strúčiky cesna-
ku, pripadne môžeme pridať aj čerstvý kôpor
Na panvicu dáme olivový olej a orestujeme jednu menšiu 
nakrájanú cibuľu, prípadne pór. Pridáme na kocky očiste-
nú a pokrájanú cuketu, prípadne mladú tekvicu. Pridáme 
nasekaný cesnak, kari korenie, soľ a čerstvo pomleté čier-
ne korenie. Všetko spolu orestujeme a nakoniec pridáme 
1 dcl šľahačkovej smotany.

Dobrú chuť, Michal Osust 



www.inakobdareni.sk

PREDSTAVUjEME - NAšI PARTNERI ¨
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PobočKy
Západné SlovenSko východné SlovenSko
N. Teslu 28, 92101 Piešťany Masarykova 20, 08001 Prešov
e-mail: revomat.zdravpom@gmail.com e-mail: revomat.dvs@gmail.com
tel.: 032 / 776 2949, 0917 871 888  tel.: 0907 508 674

výRobcovIa

www.revomat.wordpress.com
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Predstavujeme Vám elektrický invalidný vozík nemeckého výrobcu Bischoff & 
Bischoff,	GmbH,	ktorý	distribuuje	na trh	firma	REVO	–	MAT,	s.r.o.	

Vozík je určený na pohyb v exteriéri aj interiéri pre ťažko telesne postihnuté osoby. 
Má kvalitnú vzdušnú anatomickú sedačku. Na vozíku je možné nastaviť ručne 
sklon od -2°do + 10°, uhol operadla je tiež nastaviteľný v 4 polohách od 90° do 120°. 
Bočnice i stúpačky sú výškovo nastaviteľné, odklopné a odnímateľné. Hnacie veľké 
kolesá 14“ i predné vodiace 8“ sú nefúkacie, na želanie môžu byť fúkacie (vzdušni-
cové). Elektromagnetické brzdy sú ovládané elektronikou. Ovládač sa dá nastaviť 
na pravú alebo ľavú ruku. Podvozok je odpružený. Rýchlosť vozíka je plynule nasta-
viteľná od 6 do 10 km/hod. Nosnosť vozíka je 120 kg. Súčasťou vozíka je nabíjačka 
batérií, uzatvorené batérie a osvetlenie.

V prípade Vášho záujmu radi osobne vozík predvedieme.

predstavujeme Vám

elektrický 
inValidný Vozík terra

nemeckého výrobcu
Bischoff & Bischoff, GmbH
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¨ PREDSTAVUjEME

Občianske združenie POMOCNÍČEK zo Serede je na svete od ok-
tóbra 2012. Pointou jeho vzniku bola a stále je pomoc hendikepova-
ným detičkám. Počas svojej pomerne krátkej existencie zorganizo-
valo	množstvo	podujatí,	vďaka	ktorým	získalo	finančné	prostriedky	
určené na  pomoc. Medzi najvýznamnejšie podujatia patrí už tra-
dičný Vianočný benefičný koncert, Benefičný ples plný hviezd, 
veľmi úspešný Beh nádeje a množstvo malých detských koncertov. 
Najbližšou akciou organizovanou združením je práve športovo – 
charitatívne podujatie Beh nádeje, ktoré sa uskutoční 19.9.2015 
v Seredi. Zdrojom pomoci pre deti boli aj doposiaľ tri charitatívne 
kalendáre, pričom štvrté pokračovanie sa už pripravuje. Vďaka ľu-
ďom, ktorí navštívili niektoré z  podujatí alebo si zakúpili niektorý 
z kalendárov, mohol POMOCNÍČEK do dnešného dňa pomôcť krás-
nou sumou takmer 38.000,-€. 

Podstata	 pomoci	 doteraz	 spočívala	 vo	 finančných,	 prípadne	 vec-
ných daroch. No vízia združenia bola oveľa väčšia. Táto vízia dostala 
podobu	projektu	v januári	2015	a finálnu	podobu	v máji	2015.	Je	ňou	
novootvorené Denné Centrum POMOCNÍČEK v Seredi. Je to cen-
trum pre detičky s mentálnym, telesným či kombinovaným postih-
nutím, kde sú im vďaka odborníkom poskytované terapie na rozvoj 
telesnej aj mentálnej stránky. V rukách špeciálnej pedagogičky a fy-
zioterapeutky budú krok za krokom napredovať a dosahovať svoje 
malé víťazstvá. Denné centrum POMOCNÍČEK sa nachádza na Legi-
onárskej ulici v Seredi. 

Jeho krstnou mamou je verná Pomocníčka združenia Adelka Baná-
šová. Dňa 5.5.2015 spolu s ľuďmi, ktorí priložili ruku k dielu, pokrstila 
centrum bublinkami šťastia a slávnostne prestrihla červenú pásku. 

Dvere centra sa pre detičky otvorili v  pondelok 18.5.2015, odkedy 
môžu navštevovať terapie u špeciálnej pedagogičky a od 1.7.2015 už 
aj individuálne rehabilitácie a masáže u fyzioterapeutky. Terapie sú 
plánované vždy na hodinu, takže mamičky majú možnosť napláno-
vať si obe terapie bezprostredne po sebe. Tým získajú viac voľného 
času pre seba, ktorý môžu stráviť v  útulne zariadenej čakárni, prí-
padne môžu tento čas využiť na  riešenie svojich povinností mimo 
centra. Kiež by podobné centrá neboli potrebné a všetky deti by ve-
selo behali a štebotali na ihriskách a v škôlkach. No keďže detičiek 
so špeciálnymi potrebami stále pribúda, je nevyhnutné robiť pre ne 
maximum! Naším mottom je citát od Johna Eliota: „Ak chcete robiť 
neuveriteľné veci, musíte mať neuveriteľné sny.“ Len takto sa nám 
podarí dosahovať naše ciele a ciele našich malých - veľkých bojov-
níkov.

Viac o občianskom združení
POMOCNÍČEK sa dozviete
na www.pomocnicek.sk
a na fb	profile	Pomocníček
a Denné centrum Pomocníček.

Kontakt:
POMOCNÍČEK O.Z.
Školská 1
P. O. Box 32
926 01 Sereď

oBČIANSkE ZdRužENIE



pohľad do tvorby
umeleckého fotografa Igora Frimmela

V prípade záujmu o krásne zábery sa obráťte na Igora Frimmela, tel. č.: 0905 270 765, prípadne e-mail: foto@frimmel.sk
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Občianske združenie Milan Štefánik vás pozýva na 6. ročník 
benefičného koncertu pre osoby s mentálnym postihnutím 

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.


