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Plošina, schodolez,
stroPný zdvihák?

Využite naše
bezplatné zameranie,

poradenstvo
a získajte najlepšie zariadenie

na mieru pre vás!

Členstvom v Klube SPIG získavate mnohé výhody:
 šekovú knižku (výhody, zľavy, benefity)
 pomoc s doplatkom do 10% z ceny pomôcky
 pomoc s vybavením štátneho príspevku (až do 95% ceny)
 bonusy a benefity pri kúpe pomôcok a zariadení
 bezplatný mesačník Inak obdarení
 bezplatné členstvo v občianskom združení Inak obdarení
 účasť na zlosovaniach a mnoho iných výhod

Pridajte sa k nám!

ľahko  a  bezpečne

zavolajte 
bezplatné číslo 0800 105 707
získajte Vaše registračné číslo

využívajte výhody Klubu SPIG

Zdvíhacie zariadenia

Zvislá kabínová plošina bez ohradeniaVnútorná šikmá plošina do zákrutZvislá plošina bez ohradenia

Schodisková sedačka PlatinumStropný zdvihák

Schodolez Sherpa N 902 s vozíkom
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Augustové číslo časopisu je 
venované všetkým dovolenkujú-
cim, ale aj pracujúcim, ktorí si radi spríjem-
nia chvíle čítaním článkov, príbehov a informácií. 
Želáme Vám pri čítaní nášho časopisu pohodovú atmo-
sféru a úsmev na tvári. 

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

Naši obchodní zástupcovia ich rozdávajú na ÚPSVaR, v 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... 
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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

Obr. 1 Priestorové nároky univerzálneho 
pracovného miesta alebo kancelárie

Obr. 2 Horizontálne dosahové vzdiale-
nosti na pracovnom stole

Obr. 3 Dosahové vzdialenosti pracovného 
miesta

„STAVBA BEZ BARIÉR“  Univerzálne pracovné miesto
Aké priestorové nároky má mať univerzálne pracovné miesto vhodné aj pre osobu na vozíku
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TERAPIE ¨

Ako si vysvetliť očistné procesy
a prečo sa tešiť na takzvané aktivácie
Skenarterapia je celostná alternatívna medi-
cína. Jej záber nie je konkrétne zacielený len 
na diagnózu, s ktorou pacient prichádza, ale 
celkovo na  jeho celý organizmus. Skenarte-
rapia si hľadá v tele procesy, ktoré sú poško-
dené, detoxikované, nefunkčné z  nejakého 
dôvodu a postupne sa ich snaží očistiť, opra-
viť a správne nastaviť. Nevyberá si, či to bude 
zlomená noha, s ktorou by človek šiel k trau-
matológovi, alebo bolesť chrbta, s  ktorou 
by mal navštíviť ortopéda, alebo problém 
s  dýchacími cestami, ktoré spadajú do  rúk 
pneumológa. 

Skenarterapia pôsobí komplexne na  všetko 
v tele. Záleží ako veľmi sa o svoje telo staráme, 
alebo ako veľmi sme ho nechali spustnúť ché-
miou, zlou životosprávou, či stresom, prípad-
ne inými vplyvmi vonkajšieho prostredia, ako 
sú pesticídy a iné škodlivé látky. Dnešná doba 
poskytuje veľmi veľa príčin, prečo naše telo 
nie je úplne v poriadku a nepracuje na plný 
výkon. U detí to začína zlou životosprávou te-
hotných mamičiek, pokračuje napríklad cez 
detský atopický ekzém až k detským choro-
bám, ktoré sa vlečú, opakujú a stále dookola 
liečia novými antibiotikami, antitusikami či 
inými anti-chemikáliami. Pribúda detí, ktoré 
už nehorúčkujú, ich imunitný systém im už 
nedokáže ani zahlásiť, že niečo nie je v  po-
riadku a  teplotou nastúpiť prvotnú cestu 
zbavenia sa patogénu. Dávame deťom anti-
flogistiká, antipyretiká ako lieky prvej voľby 
pri všetkom, či je to ďalší nový zúbok, alebo 
soplík či nejaká neznáma bolesť, a potom sa 
telo nedokáže zorientovať pri obyčajnej in-
fekcii, ktorú deti donesú z kolektívu. 

U  dospelých, a  častokrát už relatívne mla-
dých ľudí, prichádzajú choroby, kedysi ne-
známe, dnes skoro bežné, ako sú poruchy 
štítnej žľazy, skleróza multiplex, parkinso-
nova choroba, alzheimerova choroba, prob-
lémy psychiky, bežnou chorobou dneška 
je panická choroba, schizofrénia, o  onkolo-
gických problémoch ani nehovoriac. Všet-
ko toto prichádza náhle a  väčšina z  nás je 
nemilo prekvapená. Často kladená otázka: 
„Ako to, že ja? Veď celý život sa o seba sta-
rám, nepijem, nefajčím.“ Bohužiaľ, málo-
kto si spomenie na  hŕstky liekov využívané 
v  detskom veku či iné lieky užívané počas 
života, ktoré nás majú liečiť. Málokto si dnes 
uvedomuje, čo je v práškoch na pranie, avi-
váži, prostriedkoch na  hygienu domácnosti 
či v  kozmetických prípravkoch. Len niekto-
rí z  nás si uvedomujú, čím sa stravujú, aké 
ovocie a  zeleninu kupujú, koľko pesticídov 
a parazitov obsahujú. Tiež si neuvedomuje-
me, koľko antibiotík a hormónov prijímame 
mäsom, mäsovými a mliečnymi produktami.

Skenarterapia s  takýmto organizmom urobí 
kompletný poriadok. A tu prichádzajú na rad 

očistné procesy, ktoré sú z hľadiska biologic-
kých procesov v tele úplne prirodzeným me-
chanizmom, ako sa dostať naspäť k  zdraviu. 
Pri úprave dýchacieho traktu dochádza k vy-
lúčeniu starých usadenín z  pľúc, priedušiek, 
ktoré vyvádza von hlien, a tak môže dočasne 
dôjsť k odhlieňovaniu sopľami, prípadne kaš-
ľom. Každé antibiotikum sa snažilo popasovať 
s patogénom, ale je len na sile organizmu, ako 
si telo dokázalo vylúčiť všetky zložky, ktoré sa 
na  procese obrany pred patogénom podie-
ľali. Tieto staré usadeniny ostávajú v  tele, ak 
očistné procesy v  tele nefungujú. A  tak sa 
skenar musí zapojiť najprv do očisty, potom 
do  obnovy a  znovu nastolenia rovnováhy 
v jednotlivých systémoch tela. Odhlieniť, vy-
kašľať, zreparovať a obnoviť všetky odumre-
té bunky a časti systému, aby systém mohol 
začať fungovať nanovo, ale už správne. To sú 
očistné procesy tela, ktorým sa po skenarte-
rapii je dôležité tešiť, a  to z  dôvodu, že telo 
ešte reaguje a  zvláda reparovať, že to nie je 
nenávratne poškodené. 

Podobným spôsobom sa dejú očistné pro-
cesy aj v iných systémoch tela. Tak napríklad 
trávenie, ktoré je plné toxínov, spustí očistu 
hnačkou. Čím skôr poupratovať a dať šancu 
nastúpiť obnove buniek čriev, riasinkovému 

epitelu, aby sa mohlo účinne všetko vstre-
bávať. Ak je v  trávení naopak problém so 
vstrebávaním a  telo pracuje vysokou akti-
vitou peristaltiky, po  skenarterapii sa môže 
dostaviť hneď reparácia v  podobe krátko-
dobej zápchy, kedy sa telo hneď učí účinne 
vstrebávať ako vodu, tak aj potrebné živiny.

Očista psychiky prichádza v  podobe úľavy, 
napríklad reakciou veľmi ťažko psychicky su-
žovaného tela, alebo aj po náročnom zákro-
ku či fyzickom vypätí je očista plačom. Iným 
prejavom môže byť smiech a pocit relaxácie. 
Častokrát sa udeje, že zablokovaná psychika 
nám ukáže úplne iný charakter človeka, ľu-
dia zrazu prichádzajú k iným životným hod-
notám alebo spoznávajú v sebe nepoznané.

Skenarterapia sa snaží predtým ako nastolí 
úplnú rovnováhu, telo vytrénovať na  priro-
dzených procesoch, ktoré nás príroda nauči-
la, a sú pre nás fyziologické. Bez tohto trénin-
gu nie je možná úplná obnova a rovnováha 
adaptačného mechanizmu tela, ktoré sa ne-
ustále snaží o  súzvuk s  vonkajším prostre-
dím, a tým nám prináša zdravie.

Kontakt:
MVDr. Niké Mozsnyák, 0911 897 377

nike.mozsnyak@gmail.com

SkENARTERAPIA
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¨ SKUTOčNÝ PRíbEH

Šťastie je, ak ho dáte iným.  (Ch. Hoare)

Poznáme sa niekoľko rokov cez internet a ten 
nebránil, aby sme sa stali priateľmi na diaľku. 
Tvojim životným mottom je, že keď sa chce, 
tak sa dá všetko a toto napriek ťažkému hen-
dikepu dokazuješ aj svojimi aktivitami.  

Medzi tvoje veľké záľuby patrí modelova-
nie. Ako si k nemu došiel a kedy si začal 
stavať prvé modely?
Plastikovým modelom sa venoval môj otec 
a môj prvý model bol tiež plastikový, takže 
som bol inšpirovaný otcom. Bol to model 
Letov od Kozávodov Prostějov. Zlepený bez 
farbenia s vodolepkami. Prvý papierový mo-
del som urobil počas prázdnin doma, preto-
že na internáte neboli podmienky na takúto 
činnosť.

Spomínaš internát, kde si chodil do školy?
1 – 5 ročník som absolvoval v Košiciach a ke-
ďže som chcel ísť na gymnázium, nasledovali 
roky štúdia v Bratislave na Mokrohájskej.

Po ukončení štúdia v Bratislave  si sa vrá-
til domov?
Áno a odvtedy sa venujem týmto záľubám, 
staviam modely parných lokomotív, (para-
doxne som žiadnu lokomotívu naživo nevi-
del) a mám rád také neokukané predlohy.

So svojimi modelmi sa zrejme zúčastňu-
ješ aj súťaží a  získal si aj ocenenia, aké 
sú to a je niektoré, ktoré si vážiš viac ako 
ostatné?
Vzácne sú všetky ocenia, aj tie slovné.

Na  prvý pohľad sa zdá, že zostavovanie 
takých modelov je ľahké, ale v skutočnos-
ti je to mravčia práca a chce to trpezlivosť, 
keďže ty vecí zvládaš ústami. Pomáha ti 
niekto pri zostavovaní modelov? 
K modelu nikoho nepustím, úmyselne si vy-
berám také modely, ktoré dokážem postaviť 
sám. Samozrejme, treba sa pokúsiť aj o „ne-
možné“. Pred tým si však musím dôkladne 
preštudovať návod.

Hovoril si, že ťa pútajú najmä lokomotívy, 
ale venuješ sa aj modelovaniu staveb-
ných strojov a vojenskej techniky z 1. a 2. 
svetovej vojny. Kde získavaš materiál? 
Vieme, že to nie je lacný koníček.
Najčastejšie robím papierové modely poľ-
ských	firiem	Modelik	alebo	GPM.	Sú	lacnejšie	
než plastikové, preto som ku nim presedlal. 
Modely najčastejšie objednávam cez spo-
mínané fórum alebo poprosím niekoho, kto 
ide na modelársku súťaž. Teraz som sa vrátil 
aj k plastu, keďže už existujú farby a chémia 
na akrylovom základe.

Je pri stavbe modelu niečo, čo je najťažšie?
Pri každom modeli je to individuálne, ale asi 
najťažšie je retušovanie alebo maľovanie 
dielov. Štetec vtedy držím v  ústach alebo 
v  rukách. Netreba sa nechať odradiť. Veľmi 
sa inšpirujem našim papierovým fórom. Tam 
človek odkuká systém ostatných a veľmi mi 
to pomáha, čo a ako urobiť. 

Ako žiješ, prezradíš o sebe viac? 
Žijem s mamou, ktorá mi pomáha a pohybu-
jem sa na  vozíku, a  poberám invalidný dô-
chodok 280,-€, takže na  kúpu modelov mi 
veľa neostáva. 

Zrejme popri stavieb modelov počúvaš 
hudbu. Viem, že si fanúšikom metalovej 
muziky. 
Okrem modelovania mám ako koníček 
metalovú hudbu a  na  svojej webke o  tom 
trochu píšem. Počúvam napr. Rammstein, 
Megadeth,   Alice Cooper, z  našich skupín 
Tublatanku. Robil som aj recenzie albumov 
a  preklady textov skupín. Ale nepohrdnem 
aj inou hudbou.

Zaujímajú ťa aj rýchle motory a  venuješ 
sa sledovaniu Formuly 1.
Formula je pre mňa relaxom a aktuálne vý-
sledky o  pretekoch tiež ukladám na  svoju 
web stránku.

Máš ešte nejaký nesplnený modelársky sen?
Mám túžbu a  chcel by som mať vo svojej 
zbierke model plachetnice. Je jedno, či to 
bude papierový alebo plastikový model. 
Snáď sa do nej niekedy pustím. 

Na  youtube si zvedavci môžu pozrieť, 
ako pracuješ na  modeloch https://www.
youtube.com/watch?v=uTrQY7Mzhx0. 
Video tam dali chlapci z  EASTmodels.sk 
a  napísali o  tebe: „Aj napriek obmedze-
niu je Ivan Klaučo z Liptovského Hrádku 
špičkovým modelárom. Ivan Klaučo je 
papierový Forrest Gump.“

Čo ťa okrem koníčkov, ktorým sa venuješ, 
v živote teší alebo, naopak, je niečo, čo ťa 
hnevá? 
Teší ma všetko, hnevá ma len, že bezbariéro-
vosť je u nás luxus.

Za rozhovor na diaľku ďakujem.
Ľudmila Gričová 

IVAN kLAUčo
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SKUTOčNÝ PRíbEH ¨

Juraj Kreml je húževnatý a  večne usmiaty 
mladý muž, ktorý pred 11 rokmi pri auto-
nehode utrpel vážny úraz chrbtice. Má roz-
mliaždené krčné stavce a  od  hrude nadol 
zostal ochrnutý. No nevzdáva sa. Ja som ho 
stretla len raz v  Kováčovej v  Národnom re-
habilitačnom centre, kde sme sa zúčastnili 
športových hier. Je na vozíčku. Jeho úsmev 
a  spontánnosť dodávajú silu iným zdravým 
ľuďom. On je príkladom pre všetkých, že sa 
netreba vzdávať, že život ide ďalej. Poprosila 
som ho o rozhovor. Poskytol mi svoj pohľad 
na život s hendikepom. 

Rodinné prostredie a život pred úrazom
V  období pred úrazom som ako SZČO pra-
coval ako vedúci prevádzky. Venoval som sa 
najmä pracovným povinnostiam, ktoré si vy-
žadovali veľa času, keďže som sa snažil o roz-
voj svojho podnikania. K mojim záľubám by 
som zaradil najmä prírodu a šport. Môj život 
bol plnohodnotný a napĺňal ma.

Obdobie úrazu a zdravotná rehabilitácia
Po mojej autonehode ma ihneď s podozre-
ním na  úraz chrbtice previezli do  najbližšej 
Fakultnej nemocnice v  Nitre. V  nemocnici 
som bol následne podrobený vyšetreniam 
na CT a magnetickej rezonancii, ktoré potvr-
dili úraz krčnej chrbtice a zlomeninu stavcov 
c5-c6. Po  operácii som ležal niekoľko dní 
na  oddelení ARO a  po  miernom zlepšení 
zdravotného stavu ma previezli na  trauma-
tologické oddelenie, kde som zotrval asi dva 
týždne. Po  stabilizovaní zdravotného stavu 
som bol prevezený do  Národného rehabili-
tačného centra v  Kováčovej, kde som začal 
s komplexnou rehabilitáciou. Po prijatí a ab-
solvovaní vstupných vyšetrení mi ošetrujú-
ci lekár stanovil procedúry a  každodenný 
program, ktorého som sa v  rámci rehabili-
tácií zúčastňoval po dobu šiestich mesiacov.

Sociálna rehabilitácia osoby so zdravot-
ným postihnutím  
Po  príchode z  rehabilitačného centra a  zis-
tení základných životných potrieb, bolo 
dôležité zabezpečiť si určité kompenzácie, 
ktoré vyplývali v  dôsledku môjho ťažkého 
zdravotného postihnutia. Najdôležitejším 
bolo zabezpečiť si invalidný vozík, ktorý bol 
špeciálne	nakonfigurovaný	pre	moje	potre-
by. Bezbariérovosť rodinného domu a  blíz-

keho okolia bolo nevyhnutné zabezpečiť ih-
neď a podieľali sa na ňom rodinní príslušníci 
a známi. V Sociálnej poisťovni bola prostred-
níctvom rodičov podaná žiadosť o invalidný 
dôchodok. UPSVaR mi priznal osobnú asis-
tenciu, ktorá je nenahraditeľná pri mojom 
každodennom fungovaní v  živote. Asistent 
mi zabezpečuje základné životné potreby 
nevyhnutné pre život v rámci sebestačnosti 
a mojich aktivít. Kvôli návšteve školského za-
riadenia mi bol poskytnutý príspevok na za-
kúpenie osobného motorového vozidla, kto-
ré bolo prispôsobené mojim potrebám.

Vnímanie bariér
„Bariéry vnímam stále ako veľký problém 
v  spoločnosti, hoci sa to postupne zlepšuje. 
Inštitúcie v mojom okolí sú síce bezbariérové, 
ale keďže mám postihnuté aj horné konča-
tiny, tak mi robí problém aj malá nerovnosť, 
a preto využívam pomoc osobného asistenta.

Sociálna integrácia po úraze
Po  príchode z  Národného rehabilitačné-
ho centra do  domáceho prostredia som 
sa snažil organizovať si každodenný život 
a  prispôsobiť sa úplne novej životnej situá-
cii. Začal som rehabilitovať v domácom pro-
stredí a  navštevoval som aj špecializované 
rehabilitačné pracovisko v  Partizánskom. 
Rehabilitácie ma v  tom období časovo vy-
ťažovali. Po  určitom čase som cítil potrebu 
ďalšieho napredovania a osobnostného roz-
voja. Po  zaobstaraní osobného automobilu 
som začal žiť aktívnejší život a podal som si 
prihlášku na dvojročné maturitné štúdium.
Pravidelne rehabilitujem a pracujem na zlep-
šovaní svojho zdravotného stavu, a  preto 
opakovane navštevujem Národné rehabili-
tačné centrum. V súčasnosti sa venujem zdo-
konaľovaniu sa pri práci s počítačom. Týmto 
spôsobom udržiavam kontakty s  priateľmi 
a snažím sa spoznávať nových ľudí. Svoje do-
posiaľ nadobudnuté poznatky a  skúsenosti 
odovzdávam ostatným, ktorí sa v  dôsledku 
ťažkého zdravotného postihnutia dostali 
do  podobnej životnej situácie a  potrebujú 
sa po ťažkom úraze integrovať do plnohod-
notného života. Mojou výzvou a motiváciou 
je pracovať na zlepšení môjho zdravotného 
stavu a napredovaní, aby som mohol lepšie 
fungovať. Rehabilitáciám podriaďujem všet-

ko. Rád sa stretávam so známymi z radu vo-
zíčkarov a odovzdávam im rady a praktické 
skúsenosti, ktoré som po úraze nadobudol.

Aký dopad mal vznik invalidity na samot-
ného jedinca a aký dopad to malo na ro-
dinu?
Každý jeden človek, ktorý sa v dôsledku úra-
zu stane invalidným, nesie tento stav veľmi 
ťažko a takisto aj jeho najbližšia rodina. Ako 
sa hovorí, že kto nezažije, ten nepochopí, 
alebo pokiaľ sa to netýka niekoho osobne 
alebo niekoho z radu jeho blízkych. Invalidi-
tu alebo zdravotné postihnutie znáša každý 
človek zle, rovnako aj svoj zhoršený zdravot-
ný stav, ktorý negatívne ovplyvňuje jeho, ale 
aj celú jeho rodinu. Vždy to však veľmi záleží 
od daného postihnutia a to moje je závažné. 
Po  úraze a  následnom zistení trvalých ná-
sledkov zdravotného stavu sa s  tým rodina 
vyrovnávala veľmi zle. Začiatky boli veľmi 
ťažké. Pretrvávala beznádej, smútok, zlá ná-
lada a  neustály plač pri spomienke na  úraz 
alebo pri pohľade na  člena rodiny, ktorý 
zostal pripútaný na invalidný vozík. V živote 
hendikepovaného človeka zohrávajú domá-
ce prostredie, a rovnako i  jeho rodina dôle-
žitú rolu v adaptácii do bežného života. Pre 
lepšie fungovanie je nevyhnutné vytvoriť 
osobe so zdravotným postihnutím bezbarié-
rové podmienky pre jeho každodenný život, 
a v podstate boj. Psychická podpora od ro-
diny je tiež veľmi dôležitá a žiaduca. Takto to 
bolo aj v mojom prípade.

Ako vnímajú jednotlivci svoje ťažké zdra-
votné postihnutie vo vzťahu k  rodine, 
okoliu a celej spoločnosti?
Veľmi záleží od  hendikepu jednotlivca. 
Osobne mám pocit, že spoločnosť často 
hendikepovaného ignoruje a  odsúva ho 
na  okraj. Rodina by sa mala prispôsobiť ži-
votu a  potrebám zdravotne postihnutého 
člena domácnosti a  byť mu oporou. Nieke-
dy sa však stáva, že rodina a blízki sú často 
až priveľmi iniciatívni a  prehnane sa boja 
o svojho najbližšieho. Veľa činností vykoná-
vajú za neho a držia ho v  izolácii pred oko-
litým svetom. Hendikepovaný človek tak 
nemá dostatočný a najmä potrebný priestor 
na svoj osobnostný rozvoj. 

Juraj Kreml

Ako VNímAm SVoj HENdIkEP
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Azda každého vozičkára, ktorý naň nie je 
odkázaný od ranného detstva, z času na čas 
„prepadne” nostalgia a  začne spomínať 
na to, čo kedysi mohol a teraz už nemôže. Už 
len pripomenutie si chvíľ, kedy ráno vyskočil 
z postele a v priebehu niekoľkých málo mi-
nút mal za sebou rannú hygienu a oblečený 
sedel pri stole čakajúc na  raňajky, mu pri 
opatrnom presadaní z  postele na  invalidný 
vozík veľa optimizmu nepridá. V  takýchto 
chvíľach sa pred „útokom” nostalgie treba 
brániť pozitívnym myslením na to, že v po-
slednom čase sa hendikepovaným vychádza 
čoraz viac v ústrety. Pribúdajú bezbariérové 
prístupy do nových objektov, kultúrne usta-
novizne vytvárajú podmienky pre to, aby sa 
na  verejné vystúpenia dostali aj vozičkári, 
mnohé mestá a obce pri opravách a rekon-
štrukciách vytvárajú bezbariérové verejné 
priestory.

Niektorých však ani pri týchto argumentoch 
nepúšťa nostalgia zo svojich pazúrov tvrdiac, 
že im chýbajú vychádzky do  prírody, vôňa 
lesa, žblnkot horského potoka, pomysel-
né pošteklenie neďaleko letiaceho motýľa. 
Nuž, aj pre takýchto vytrvalých nostalgikov 
máme plný pohár optimizmu. Neponúkne-
me síce lokality plné húb zjazdné na vozíku, 
ani zber kvetov a liečivých bylín po horských 
lúkach, ale...

V  rámci projektu Tatry bez bariér boli 
v uplynulých rokoch upravené alebo nano-
vo vybudované turistické trasy vhodné aj 
pre pohybovo hendikepovaných turistov. 
Prvé štyri sprístupnili Štátne lesy Tatranské-
ho národného parku (TANAP) v  spolupráci 
so spoločnosťou Hartmann-Rico už v  roku 
2007. Neskôr k  nim pribudli ďalšie trasy. 
V súčasnosti je na území TANAP a Pienin prí-
stupných osem značkovaných turistických 
chodníkov pre ľudí so zníženou schopnos-
ťou pohybu o celkovej dĺžke 31 kilometrov.

Postupne sa prejdeme po  lesných cestách 
v Tichej, Bobroveckej a Roháčskej doline, na-
vštívime Popradské pleso, turistické značky 
nás povedú po  trasách Starý Smokovec – 
Hrebienok – Rainerova chata, Tatranská Javo-
rina – Podmuráň, Lysá Poľana – Bielovodská 
dolina, a nakoniec nakukneme do Prielomu 
Dunajca v  Pieninskom národnom parku. 
Dúfame, že informácie a zaujímavosti o jed-
notlivých trasách, ktoré si prečítate v nasle-
dujúcich dňoch na portáli vozickar.sk, budú 
mnohých inšpirovať aspoň k jednému výletu 
do lona tatranskej prírody.

Tichá dolina v oraviciach
Oravice, ako prímestská časť okresného 
mesta Tvrdošín, sú známym turistickým cen-
trom. Keďže sú vzdialené len 14 kilometrov 
od pohraničného oravského mesta Trstená, 
často sú navštevované aj poľskou klientelou. 
V  tejto lokalite je pre milovníkov turistiky 
lákadlom Juráňova dolina na území Tatran-
ského národného parku (TANAP). Potok Bie-
la voda v nej vytvára úzky kaňon s menšími 
vodopádmi.

Nemenej zaujímavá je aj päť kilometrov dlhá 
Tichá dolina na  severnej strane Západných 
Tatier, ktorou vedie lesná cesta tvoriaca bez-
bariérovú turistickú trasu. Nástup na  ňu je 
približne 200 m od  centrálneho parkoviska 
v  Oraviciach. Dolinou preteká Tichý potok. 
Jeho pravý breh tvorí hranicu TANAP-u. Súto-
kom Tichého a Juráňového potoka v nadmor-
skej výške 828 metrov začína rieka Oravica.

Tichá dolina je súčasťou Podtatranskej 
brázdy, ktorá v Poľsku pokračuje kotlinou Za-
kopané. Dolina je široká s veľmi malým pre-
výšením. Severnú časť doliny lemuje Magura 
vysoká 1  232 metrov, od  juhu sa vypínajú, 
oddelené dolinami, tatranské štíty Ježov 
Vrch (1 086 m), Čapľovka (1 096 m) a Turek (1 
186 m). Dolinou vedie asfaltová cesta, ktorá 
v dolnej časti prechádza do Juráňovej doliny.

Turistickú prechádzku môžete spojiť s  náv-
števou aquaparku. Oravice sú jedinou loka-
litou na  Orave s  prírodnou geotermálnou 
vodou. Teplota sírano-vápenato-horečnatej 
vody sa pre potreby dvoch otvorených ba-
zénov pohybuje v  rozmedzí od  34° do  38° 
C. Voda má priaznivé účinky na organizmus, 
najmä na  choroby pohybového ústrojen-
stva, močových ciest a obličiek.

Začiatok trasy: Oravice
Koniec trasy: Horáreň v Tichej doline
Dĺžka trasy: 3,4 km
Povrch: asfalt
Náročnosť: So sprievodcom

Bobrovecká dolina v oraviciach
Najdlhšou dolinou v  Oraviciach je Bob-
rovecká s rozlohou deväť štvorcových kilo-
metrov. Nachádza sa v severnej časti Západ-
ných Tatier. Charakterom je ľadovcová dolina 
s prirodzeným výskytom teplých prameňov, 
ktoré z podzemia výdatne zásobujú oravické 
termálne kúpaliská. Názov doliny je odvode-
ný od názvu blízkej obce Bobrov, založenej 
okolo roku 1600.

Do  doliny sa vstupuje na  rázcestí v  Oravi-
ciach, končí v  Bobroveckom sedle. Napriek 
tomu, že celá dolina je v Tatranskom národ-
nom parku, až po odbočku na sedlo Umirná 
ňou vedie asfaltová cesta, ktorá pokračuje 
štrkovou cestou až po hornú časť doliny. Juž-
nú stranu doliny tvorí časť od Lúčnej cez Kas-
ne a Domčinú po Osobitú. Zo severnej stra-
ny vidno Jambor, Bobrovec, Rovienky, Kíčer, 
Umrlú a  Ježov vrch. Takmer celou dolinou 
tečie Bobrovecký potok. Najkrajšou časťou 
Boroveckej doliny je tiesňava Skalná brána.

Celá dolina má podložie prevažne z vápen-
cov a dolomitov. Horná časť doliny je klasic-
kým príkladom riečnej doliny. V minulosti sa 
z  okolitých vápencov pálilo vápno. Základy 
vápenných pecí sa zachovali až dodnes. 
Z  minulosti pridávame ešte jednu povesť. 
Vraj dolina bola jedným zo zbojníckych sí-
diel a poklady, ktoré tam zbojníci poukrývali, 
stále čakajú na svoje odhalenie.

V  súčasnosti je Bobrovecká dolina vodným 
zdrojom Oravského skupinového vodovodu 
zásobujúceho pitnou vodou takmer všetky 
oravské mestá a  obce. V  doline na  Jašteri-
čom je termálny bazén. Na  Vaničke vyviera 
Sarková voda. Hovorí sa, že má liečivé účin-
ky.

Začiatok trasy: Oravice
Koniec trasy: Pod Grúnikom
Dĺžka trasy: 3,2 km
Povrch: zhutnený štrkový
Náročnosť: so sprievodcom

TATRy
bez bariér

ilustračné foto
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Máme dosť ľudí, čo vravia, aké to je - no zišli by sa takí,
čo by povedali, aké to môže byť.

 (Robert Orben)

Máme dosť ľudí, čo vravia, aké to je - no zišli by sa takí,
čo by povedali, aké to môže byť.

(Robert Orben)

Roháčska dolina
Dolinu tvaroval ľadovec dlhý viac ako 12 kilo-
metrov a široký vyše 200 metrov. Patril k naj-
väčším v  celých Tatrách. Jeho pozostatkom 
sú v jej závere Roháčske jazerá. Návštevníko-
vi sa už počas prechádzky po ceste vedúcej 
k bývalej Ťatliakovej chate naskytnú krásne 
výhľady na hlavný hrebeň Roháčov – skupi-
nu Baníkova, Troch kôp, Plačlivého, Ostrého 
Roháča a  Volovca. Pri troche šťastia môže 
pozorný turista vybavený ďalekohľadom po-
zorovať už z priestoru Roháčskej doliny kam-
zíka, svišťa či orla skalného. Roháčska dolina 
je mimoriadne bohatá na výskyt chránených 
rastlinných a živočíšnych druhov. Aj preto sú 
Roháčske plesá vyhlásené za  prírodnú re-
zerváciu s  vyšším stupňom ochrany. Dolina 
je odvodňovaná Roháčskym potokom, kto-
rý má priemerný ročný prietok 3  700 litrov 
vody za sekundu. Počas výdatných dažďov či 
jarného topenia snehu sa prietok zvyšuje až 
na  päťnásobok. Značkovaný chodník vedie 
už zo Zuberca po  Ťatliakovu chatu. Nástup 
na túru je ideálny od parkoviska rekreačné-
ho strediska Zverovka, kde sa nachádza aj 
najnižšie položené pleso v  Tatrách – pleso 
pod Zverovkou (983 metrov nad morom). 
Počas výletu môžete navštíviť Múzeum orav-
skej dediny v Zuberci – Brestovej. 

Viac ako 50 stavieb ľudovej architektúry je 
rozostavených v  niekoľkých celkoch, ktoré 
pripomínajú jednotlivé časti Oravy –Dolno-
oravský rínok, Hornooravská ulica, Goralské 
lazy. Nechýbajú ani technické stavby, ako 
mlyn na vodný pohon, plátennícky mangeľ 
na hladenie modrotlače, olejáreň či hrnčiar-
ska pec. Vstup do múzea je pre ťažko zdra-
votne postihnuté osoby bezplatný, k dispo-
zícii je aj WC pre vozičkárov.

Začiatok trasy: Zverovka
Koniec trasy: bývalá Ťatliaková chata
Dĺžka trasy: 3,1 km
Povrch: asfalt
Náročnosť: so sprievodcom

Popradské pleso
Východiskovým bodom tejto bezbariérovej 
turistickej trasy je parkovisko pri zastávke 
Tatranskej elektrickej železnice Popradské 
pleso. Celá trasa vedie po  asfaltovej ceste 
v turisticky obľúbenej a často vyhľadávanej 
Mengusovskej doline. Správnym smerom 
vás povedie modrá turistická značka. Naj-
náročnejších je niekoľko prvých sto metrov 
s prudším stúpaním, takže sprievodca vozič-
kára by mal byť fyzicky zdatný. Zvyšok trasy 
až po Popradské pleso je už len v miernom 
stúpaní a zdoláte ju bez väčších problémov. 
Počas tejto turistickej vychádzky si môžete 
oddýchnuť na  niekoľkých štýlovo vybudo-
vaných odpočívadlách. Nezabudnite, že 
cesta späť bude rovnako náročná, s úsekmi, 
na ktorých bude potrebné poriadne brzdiť. 
Popradské pleso leží vo výške 1 494 metrov 
nad morom v  prostrednej časti Mengusov-
skej doliny, pred ústím Zlomísk na  hornej 
hranici lesa. Z  jednej strany sú zrázy Ostr-
vy, z  druhej zalesnené výbežky Kôpok. Má 
rozlohu 6,88 ha, hĺbku 17 m. V 18. storočí sa 
nazývalo aj Rybie pleso, pretože bolo jediné 
na južnej strane Tatier, v ktorom v tom čase 
žili ryby. Prvá turistická chata pri Poprad-
skom plese bola postavená v roku 1879.

Začiatok trasy: zastávka TEŽ Popradské 
pleso
Koniec trasy: Popradské pleso
Dĺžka trasy: 4,5 km
Povrch: asfalt
Náročnosť: so sprievodcom

Starý Smokovec – Hrebienok – 
Rainerova chata
Táto trasa je vo Vysokých Tatrách azda naj-
obľúbenejšia. Zrejme aj pre to, lebo umož-
ňuje kombinovať pešiu turistiku po  via-
cerých chodníkoch s  využitím pozemnej 
lanovky. My ponúkame len trasu vhodnú pre 
vozičkárov.

Zo Starého Smokovca na  Hrebienok sa do-
stanete po asfaltovej ceste dlhej 2,9 kilomet-
rov s prevýšením 280 metrov asi za hodinu. 
Z Hrebienka po chodníku s prírodným spev-
neným povrchom o  dĺžke 1,3 kilometrov 
a s prevýšením 50 metrov dôjdete k Raine-
rovej chate približne za 30 minút. Na tomto 
výlete popri obdivovaní prekrásnej tatran-
skej prírody si pripomeňte jednu doslova 
kráľovskú výnimočnosť tejto lokality. Chod-
ník smerujúci k Rainerovej chate 24. októbra 
2008 otvárala samotná britská kráľovská Vý-
sosť Alžbeta II.

Prvý jednoduchý jednopriestorový turistic-
ký prístrešok v  ústí Veľkej Studenej doliny 
na  Starolesnianskej poľane dal postaviť už 
v  roku 1863 smokovecký hotelier Ján Juraj 
Rainer. Chcel takto uľahčiť výlety svojich zá-
kazníkov do Studených dolín a na Lomnický 
štít. Chata svoje poslanie plnila do roku 1884. 
Kvôli stúpajúcej návštevnosti v tejto lokalite 
hoteliér postavil väčšiu chatu – hotel Kamzík 
a Rainerova chata slúžila už len ako nocľahá-
reň, najmä pre nosičov a  horských vodcov, 
neskoršie ako sklad paliva.

V roku 1983 dala Správa Tatranského národ-
ného parku chatu ako pamiatkový objekt 
zreštaurovať. V roku 1997 sa ju Peter Petras 
rozhodol so súhlasom vedenia národného 
parku interiérovo zrekonštruovať. O rok ne-
skôr, pri 135. výročí jej postavenia, bola chata 
opäť otvorená pre verejnosť.

Začiatok trasy: pri dolnej stanici pozemnej 
lanovky Starý Smokovec.
Koniec trasy: Rainerova chata.
Dĺžka trasy: 4,2 km
Povrch: zhutnený štrkový
Náročnosť: so sprievodcom

Ján Szabó
http://www.vozickar.sk/ 

projekt-tatry-bez-barier-ma-osem-tras/

ilustračné foto
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Ani sme sa nenazdali, a zrazu je 25 rokov preč ako voda. Toľko rokov 
totiž naša osada organizuje Deň detí na Kačíne pre telesne znevý-
hodnené deti a mládež zo Spojenej školy na Mokrohájskej ulici v Bra-
tislave. Tak, ako po roky minulé, aj tento ročník dopadol vynikajúco. 
Vyšlo nám počasie, program bol bohatý a  darčeky potešili všetky 
deti. O celodenné občerstvenie sa postaral šerif Anča so synovcom 
Jakubom. Výdatnú pomoc v kuchyni zabezpečila omladina tambo-
rákov. Ančove dcéry Maťa a Paťa, Kyslíkovi synovia Robko a Marek, 
Pepova dcéra Linda a  Ančova manželka Kuko, mama a  svokrovci. 
Kuchyňa šliapala na  120 %. Kapustnica, guláš a  dve fazuľovice so 
slížami boli vynikajúce. O smäd sa staral Mirko Fojťas so Žužu Haš-
lerkou. Pivko 10 pre dospelákov a hroznovka pre deti a abstinentov 
hasili smäd až do večera.

Pestrý program moderovala ako každoročne Slifka z  tanečného 
združenia Sillmarion. Sillmarionci predviedli nádherné tanečné kre-
ácie. Spolupracujeme s nimi už 24 rokov. Deti boli unesené ukážkami 
zásahovej jednotky Zboru väzenskej a justičnej stráže. Kriminalistic-
ko-expertízny ústav okrem odmínovacieho robota priniesol aj za-
riadenie na zneškodňovanie výbušnín a oblek či skôr skafander pre 
pyrotechnikov. Hasiči poukazovali deťom veľkú cisternu na hasenie 
požiarov a  nakoniec použili vodu na  ukážku, ako by v  skutočnosti 
požiar hasili. Kapela Countrytrop pod taktovkou kapelníka Slava sa 
postarala o  krásne trampské piesne. Detičky si v  nenáročných sú-
ťažiach vysúťažili bankovky-Kačiňáky, za  ktoré si v  Kačínšope „na-
kúpili“ darčeky a  predmety od  sponzorov. O  animácie a  súťaže sa 
postarali naše kamarátky pani učiteľky z materskej školy pri DFNsP 

na Kramároch. Kyslíkov mladší syn Marek a kamarát Igor Vašek za-
bezpečovali streľbu z  airsoftových zbraní, čo sa deťom nesmierne 
páčilo. Program bol naozaj veľmi pestrý a zaujímavý. Ku koncu toh-
to podujatia poďakoval riaditeľ školy Mgr.  Andrej Lackovič dvom 
hlavným organizátorom, Kyslíkovi a  Kolovi za  dlhé roky obetavej 
a záslužnej činnosti pri organizovaní tejto charitatívnej akcie. Kyslík 
ku koncu ešte poopravil smerovanie poďakovania najmä čo sa týka 
sponzorstva a  neskutočne obetavej roboty našich osadníkov. Dar-
ček v  podobe ručne zhotovených predmetov prevzal Kolo za  celú 
osadu STO Tambora. Klasické ukončenie, ako vždy, bolo v  podaní 
tanečných kreácií Kyslíka na pesničku Hrobař.

Vďaka pri organizovaní tohto podujatia patrí naozaj celej osade a na-
šim kamarátom, ktorí každoročne ochotne pomáhajú počas celého 
víkendu zabezpečiť hladký priebeh akcie. 

25- ka je teda za nami. Uvidíme o rok, či po nás omladina prevezme 
žezlo a  bude pokračovať v  práci svojich „fotrov“. My im radi odo-
vzdáme knowhow a skúsenosti.

Týmto si dovoľujem vysloviť veľké VĎAKA za celé tie roky spolupráce 
mojim kamarátom z osady, priateľom a známym a najmä Kyslíkovi, 
že sme to úspešne a v zdraví dotiahli k štvrťstoročnici. 

Klobúk dole, kamaráti.

Zdraví Kolo – organizátor podujatia 

PS: Za žiakov, rodičov, učiteľov a priateľov Spojenej školy Mokroháj-
ska 3 srdečne ĎAKUJEME organizátorom a ich pomocníkom za krás-
nu sobotu plnú programu, zábavy, radosti a šantenia strávenú v prí-
rode.  

autor : za osadu STO Tambora - Kolo a Kyslík organizátori

dEň dETí NA kAčíNE
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Mnohí z  mojich pacientov majú ťažkosti so 
spánkom. Hovoria mi, ako si večer so stra-
chom líhajú do  postele. Boja sa toho, že 
nebudú môcť zaspať alebo sa budú často 
budiť, budú mať ťažké sny alebo sa zobudia 
príliš skoro nad ránom a už nezaspia a budú 
sa prevaľovať nešťastní v posteli. Sú znepo-
kojení z toho, že ich čakajú rôzne úlohy v na-
sledujúci deň a oni budú cítiť únavu z nedo-
statku spánku. 

Ak sa to stane raz, po nejakom strese alebo 
silnom zážitku či preťažení organizmu, to sa 
ešte dá zvládnuť. Problém nastáva, ak sa to 
opakuje noc čo noc. Nespavosť alebo príliš-
ná spavosť, nočné desy, ťažké sny, ale aj škrí-
panie zubov v spánku, chrápanie môžu byť 
jedným zo symptómov rôznych ochorení 
alebo dysfunkčných fyziologických porúch 
v činnosti  ľudského organizmu.

V  našej ambulancii sa stretávame s  poru-
chami spánku u  ľudí trpiacimi depresiami, 
úzkosťou, u  ľudí po  náhlych a  nečakaných 
traumatických zážitkoch, u  ľudí pod vply-
vom dlhodobých a ťažkých stresov vystave-
ných psychickému a fyzickému násiliu, u ľudí 
s neurotickými poruchami spánku. 

U  nás používame pri liečení nespavosti te-
rapiu pomocou biologickej spätnej väzby 
(biofeedback a  neurofeedback), relaxačné 
techniky, EMDR terapiu a terapiu zameranú 
na riešenie rozhovorom. 

Terapia biologickou spätnou väzbou je za-
ložená na  využívaní moderných technológii 
k tomu, aby sa človek naučil pomocou spät-
nej  informácie sprostredkovanej počítačom, 

porozumieť tomu, ako jeho telo a mozog re-
agujú na záťaž a naučil sa regulovať činnosť 
svojho mozgu a celého organizmu. V prípade 
spánku, pomocou regulácie aktivity mozgo-
vej činnosti a pomocou regulovaného dýcha-
nia, je možné obnoviť prirodzený spánkový 
rytmus. Navodením rovnováhy v  autonóm-
nom nervovom systéme pomocou regulo-
vaného bráničného dýchania dosiahneme 
posilnenie parasympatického autonomného 
nervového systému, ktorý sa aktivizuje v sta-
ve bezpečia a  uvoľnenia. V  strese a  v  stave 
ohrozenia je aktívny sympatikus, autonómny 
nervový systém regulujúci fungovanie nášho 
organizmu v  príprave na  boj alebo útek. Ak 
tento prevažuje aj v čase spánku, nemôžeme 
spať. Pociťujeme napätie, ľahko sa podráždi-
me, citlivo reagujeme na  podnety z  okolia. 
Ak sa pripravujeme na  spánok s  myšlienkou 
„opäť budem v  noci bdieť a  nepodarí sa mi 
zaspať a bude to strašná noc“, navodzujeme 
si svojím očakávaním pocit ohrozenia a  ne-
pokoja. A  spánok neprichádza. Biofeedback 
terapia vás naučí, vypínať myseľ, očistiť ju 
od  stresujúcich myšlienok a  navodí stav prí-
jemného uvoľnenia od všetkých záťaží, a nau-
čí vás vychutnať si stav bytia so sebou samým 
a so svojím bytím. 

EMDR (Eye movement Desensitization and 
reprocessing) je psychoterapeutická metó-
da, ktorá využíva bilaterálnu stimuláciu, naj-
mä očné pohyby, okrem iných možností pri 
liečbe tráum a s nimi spojenými poruchami 
spánku. U ľudí s posttraumatickou poruchou 
pozorujeme depresívne, úzkostné  nálady 
a  náhle sa objavujúce obrazy alebo pocity, 

ktoré pripomínajú traumu aj počas spánku. 
V takomto prípade je užitočná odborná psy-
choterapeutická pomoc, ktorá býva vysoko  
efektívna.  

Riešením môže byť „terapia riešením“, ktorá  
ponúka zmenu myslenia. Cieľom je navodiť 
si skutočné potešenie zo spánku, ktorý pri-
náša odpočinok a načerpanie energie v prí-
jemnom a  bezpečnom prostredí domova, 
vo svojej pohodlnej posteli, vo vyvetranej 
miestnosti a  pod. Doprajte si dobrý, a  pre 
vaše zdravie dôležitý spánok. Ak spánok ne-
prichádza, neváhajte vyhľadať pomoc, ktorá 
vám ponúka viac ako len lieky. 

Mária Sopková

Zubný povlak
V dnešnom čísle sa budeme venovať zubné-
mu povlaku. V dutine ústnej sa už 2 hodiny 
po  dôkladnom umytí zubov začína tvoriť 
nová vrstva zubného povlaku, tzv. pelikula, 
aj keď ste nič nezjedli a nepili. Tvorí sa z bak-
térií v našich ústach, z buniek, ktoré sa olu-
pujú a obmieňajú z našich slizníc, slín, jazy-
ka... Zubný povlak je lepivý, dá sa odstrániť 
jedine mechanicky, rozrušením zubnou kef-
kou, niťou... nedá sa vypláchnuť len nejakou 
ústnou vodou.
Keď sa dieťatko narodí, má dutinu ústnu úpl-
ne sterilnú, baktérie zodpovedné za kaz alebo 
parodontitídu získava od najbližšieho okolia. 
Matka, otec, starí rodičia a opatrovatelia. Du-
tina ústna sa osídľuje priamym kontaktom 
a transportná tekutina sú väčšinou sliny. 

Čo to znamená? 
Neodporúča sa bozkávať malé deti do 4 ro-
kov (vtedy už majú svoju imunitu vyvinutej-
šiu) priamo na  ústa ani ručičky. Batoľatá si 
ich často cmúľajú. Neolizovať cumlíky, fľaše 
s  umelou výživou alebo čajom neochutná-
vať, pri kŕmení používať jednu lyžičku pre 
seba na ochutnanie a druhú na kŕmenie die-
ťatka, aby nedošlo k prenosu baktérií. Takto 
jednoducho sa prenášajú baktérie v  rodi-
nách a potom kolujú nesprávne mýty: Máme 
zlé zuby v rodine! Máme vrodenú parodon-
titídu! Pritom sú to hlavne zlozvyky, ktoré sa 
dedia a pravdaže stravovacie návyky.

Veľa parodontálnych patogénov (baktérie, 
ktoré sú zodpovedné za  parodontitídu, ľu-
dovo nazývanú paradontóza) sa prenáša aj 
v dospelosti, medzi partnermi pri bozkoch.

Zubný povlak začína byť škodlivý po 48 hodi-
nách, vtedy začínajú baktérie útočiť na sklo-
vinu a ďasná. To znamená, že stačí 1x denne 
dôkladne odstrániť zubný povlak správnou 
kefkou a  medzizubnými pomôckami a  vte-
dy nedáte šancu baktériám útočiť v  dutine 
ústnej. A  môžete ovplyvniť kazivosť alebo 
zápaly v ústach. Ale to dôkladne, je niekedy 
veľmi ťažké! Môže nám to sťažiť postavenie 
zubov, mimické svalové kŕče, spazmus... Nie-
kedy postačí povlak zotrieť gázou namoče-
nou v roztoku ústnej vody, ale podrobnosti 
v ďalšom čísle.

Pozdravujem a prajem zdravý úsmev.
Andrea Snopková dipl.d.h.

dENTáLNA HygIENA

Ako SA ZdRAVo VySPAť?
NA SLoVíčko,

PANI PSyCHoLogIčkA

PoRAdňA
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Kto môže požiadať o peňažný príspevok 
na kúpu osobného motorového vozidla?
Osoby s  ťažkým zdravotným postihnutím 
(ŤZP), ktoré majú problémy s  mobilitou 
alebo problémy zvládnuť inú situáciu vo 
verejných dopravných prostriedkoch môžu 
písomnou formou požiadať príslušný úrad 
práce, sociálnych vecí a  rodiny o  priznanie 
peňažného príspevku na  kúpu osobného 
motorového vozidla (OMV). 

Aké podmienky musím spĺňať, aby mi 
tento príspevok bol priznaný?
Príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 
po  začatí konania zisťuje, či ste odkázaný/á 
na  individuálnu prepravu osobným motoro-
vým vozidlom, a  či by ste využívali toto vo-
zidlo v  stanovenej frekvencii, najmenej dva-
krát do týždňa na prepravu na určené miesta 
a späť, napr. do školského zariadenia, zamest-
nania, do domova sociálnych služieb, denné-
ho centra, špecializovaného zariadenia.  

Je tento peňažný príspevok limitovaný 
vekom?
Peňažný príspevok je limitovaný aj vekom 
a  je možné ho poskytnúť osobe s  ŤZP len 
do 65. roku veku.

Čo znamená byť „odkázaný na  individu-
álnu prepravu“?
Podľa zákona o  peňažných príspevkoch 
na  kompenzáciu ťažkého zdravotného po-
stihnutia osoba s  ŤZP je odkázaná na  indi-
viduálnu prepravu osobným motorovým 
vozidlom, ak nie je schopná:
•	 premiestniť sa k vozidlu verejnej hromad-

nej dopravy osôb (autobus, vlak, trolejbus, 
električka,) a späť,

•	 nastupovať do  vozidla verejnej hromad-
nej dopravy osôb a udržať sa v ňom počas 
jazdy a vystupovať z takéhoto vozidla ale-
bo

•	 zvládnuť z dôvodu ŤZP inú situáciu vo vo-
zidle verejnej hromadnej dopravy osôb, 
najmä z  dôvodu poruchy správania pri 
duševných ochoreniach, vertebrobasilár-
nej	insuficiencie	s ťažkými	závratmi,	straty	
dvoch končatín, kardiopulmonálnej (srdco-
vopľúcnej) nedostatočnosti ťažkého stup-
ňa	alebo	ťažkej	poruchy	sfinkterov	(zviera-
čov konečníka).

Musím byť zamestnaná, aby som dostala 
príspevok na auto? 
Osoba s ŤZP nemusí byť zamestnaná v čase 
podania žiadosti, ale musí v  žiadosti preu-
kázať, že bude zamestnaná alebo preukáže, 
že sa  jej bude poskytovať sociálna služba 
v  zariadení sociálnych služieb alebo preu-
káže, že bude navštevovať školské zariade-
nie. Musí tiež preukázať, že bude využívať 
osobné motorové vozidlo najmenej dvakrát 
v týždni na účely prepravy do zamestnania, 
školského zariadenia alebo do domova soci-

álnych služieb, špecializovaného zariadenia 
alebo denného stacionára. Preukazovanie 
potvrdzuje písomným dokladom od daného 
budúceho zamestnávateľa, školy, sociálneho 
zariadenia.

Upozorňujeme však, že peňažný príspevok 
na  kúpu osobného motorového vozidla je 
možné priznať aj vtedy, ak sa osoba s  ŤZP 
prepravuje najmenej jedenkrát v  týždni 
z  a  do  domova sociálnych služieb alebo 
podobného zariadenia alebo osoba s  ŤZP 
navštevuje školské zariadenie najmenej dva-
krát v mesiaci z dôvodu, že má určený indi-
viduálny študijný plán alebo je ubytovaná 
v internáte.

Aká je výška peňažného príspevku 
na kúpu osobného motorového vozidla?
Peňažný príspevok sa poskytuje v dvoch su-
mách. Na kúpu OMV bez automatickej pre-
vodovky je možné tento poskytnúť najviac 
vo výške 6 638,79 €.

Peňažný príspevok na  kúpu osobného mo-
torového vozidla s automatickou prevodov-
kou je možné poskytnúť najviac vo výške 
8 298,48 €  za predpokladu, že je osoba s ŤZP 
podľa komplexného posudku odkázaná 
na  úpravu osobného motorového vozidla, 
ktorou je automatická prevodovka (napr. že 
má ochrnuté nohy) a má oprávnenie na ve-
denie osobného motorového vozidla, teda 
že má vodičský preukaz. 

Ak si viaceré osoby s ťažkým zdravotným po-
stihnutím odkázané na individuálnu prepra-
vu osobným motorovým vozidlom zabezpe-
čujú kúpu jedného osobného motorového 
vozidla, (napr. ak sú obaja manželia s  ŤZP 
odkázaní na  individuálnu prepravu) výška 
peňažného príspevku na  kúpu osobného 
motorového vozidla sa určí pre každú z nich 
z časti ceny osobného motorového vozidla, 
ktorá pripadá pomerne na každú z nich.

Kedy úrad neprizná príspevok na  kúpu 
OMV?
Peňažný príspevok na kúpu osobného moto-
rového vozidla sa neprizná ak osoba s ŤZP ne-
spĺňa podmienky vyššie uvedené a aj vtedy,
•	 ak by ste chceli kúpiť vozidlo staršie ako 

päť rokov, 
•	 ak by ste vozidlo kúpili pred schválením 

žiadosti a
•	 v prípade, ak váš príjem a príjem spoločne 

posudzovaných osôb by presiahol sumu 
päťnásobku životného minima (t.č. je to 
990,4 €).

Ak spĺňam všetky zákonom dané pod-
mienky, podľa čoho sa poskytne násled-
ne takýto príspevok na OMV?
Peňažný príspevok je možné poskytnúť 
na základe dokladu o cene osobného moto-
rového vozidla predložením tzv. predfaktúry 

alebo predložením dokladu o  kúpe osob-
ného motorového vozidla  - faktúry, ktorú  
musí	vyhotoviť	 	firma,	osoba,	 ktorá	vyrába,	
predáva, distribuuje alebo upravuje osobné 
motorové vozidlá.

Žiadosť o  priznanie peňažného príspevku 
sa podáva písomne na príslušný úrad práce, 
sociálnych vecí a  rodiny a  žiadosť musí ob-
sahovať odôvodnenie. Tlačivo na vyplnenie 
takejto žiadosti poskytuje príslušný úrad 
práce, sociálnych vecí a rodiny. K žiadosti je 
potrebné doložiť lekársky nález nie starší 
ako šesť mesiacov a iné doklady, ktoré úrad 
vyžaduje. 

Ako dlho trvá vybavenie mojej žiadosti 
o peňažný príspevok na kúpu OMV?
Riešenie každej žiadosti je individuálne a prí-
slušné úrady rozhodujú rôzne dlho. Lehota 
na  vypracovanie posudku je 60 dní od  za-
čatia konania a  lehota na  vyhotovenie roz-
hodnutia je 30 dní od vyhotovenia posudku. 
Ak nemôže príslušný úrad práce, sociálnych 
vecí a rodiny vzhľadom na okolnosti prípadu 
rozhodnúť v uvedenej lehote, môže Ústredie 
práce, sociálnych vecí a rodiny predĺžiť leho-
tu na rozhodnutie najviac o 30 dní.

Kedy mi vzniká nárok na peňažný príspe-
vok a jeho výplatu?
Nárok na  príspevok vzniká vydaním právo-
platného rozhodnutia príslušného úradu prá-
ce, sociálnych vecí a rodiny o jeho priznaní.

Peňažný príspevok na  kúpu osobného mo-
torového vozidla sa vypláca v eurách buď
•	 v hotovosti alebo
•	 bezhotovostným prevodom na  žiadosť 

osoby s  ŤZP, ktorej sa peňažný príspevok 
na  kúpu osobného motorového vozidla 
priznal na jej účet v banke alebo v poboč-
ke zahraničnej banky so sídlom na  území 
Slovenskej republiky alebo na účet v ban-
ke alebo v  pobočke zahraničnej banky so 
sídlom na území Slovenskej republiky ale-
bo inej osoby, ktorú si fyzická osoba s ŤZP, 
ktorej sa peňažný príspevok na kúpu osob-
ného motorového vozidla priznal, určí.

Kedy je možné požiadať o  ďalší príspe-
vok? 
Ďalší peňažný príspevok je možné znovu 
poskytnúť, ak od  právoplatnosti rozhodnu-
tia o priznaní predchádzajúceho peňažného 
príspevku na  kúpu osobného motorového 
vozidla uplynulo najmenej sedem rokov a:
•	 osoba s  ŤZP sa zaviaže, že osobné moto-

rové vozidlo, na  ktoré sa poskytol pred-
chádzajúci príspevok, predá do  šiestich 
mesiacov od kúpy nového osobného mo-
torového vozidla alebo

•	 osobné motorové vozidlo, na ktoré sa po-
skytol predchádzajúci príspevok, je vy-
radené z  evidencie motorových vozidiel 

PEňAžNý PRíSPEVok
na kúpu osobného motorového vozidla

PoRAdňA
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Aby si zvíťazil, bojuj ešte jedno kolo.  (James J. Corbett)

alebo sa osoba s ŤZP zaviaže, že do šiestich 
mesiacov od kúpy nového osobného mo-
torového vozidla požiada o jeho vyradenie 
z evidencie.

Podmienka uplynutia siedmich rokov sa po-
važuje za  splnenú aj vtedy, ak osoba s  ŤZP 
vráti peňažný príspevok na kúpu osobného 
motorového vozidla alebo jeho pomernú 
časť.

Do kedy si musím po priznaní príspevku 
auto kúpiť? 
Kúpiť osobné motorové vozidlo je potrebné 
do  troch mesiacov od  poskytnutia príspev-
ku, najneskôr však do šiestich mesiacov odo 
dňa poskytnutia príspevku.
Ak osobné motorové vozidlo nie je možné 
kúpiť z dôvodov na strane výrobcu, predajcu 
alebo distribútora, osoba s  ŤZP je povinná 
predložiť príslušnému úradu práce, sociál-
nych vecí a rodiny potvrdenie o skutočnosti, 
že si nemôže kúpiť osobné motorové vo-
zidlo v lehote troch mesiacov od poskytnu-

tia peňažného príspevku na kúpu osobného 
motorového vozidla z  dôvodov na  strane 
výrobcu, dovozcu alebo predajcu osobných 
motorových vozidiel.

V  akých prípadoch úrad žiada vrátenie 
poskytnutého príspevku? 
Osoba s ŤZP, ktorej sa poskytol peňažný prí-
spevok, je povinná vrátiť tento príspevok 
alebo jeho pomernú časť, ak:
•	 pred uplynutím siedmich rokov od poskyt-

nutia tohto príspevku predá alebo daruje 
osobné motorové vozidlo alebo je povinná 
vrátiť osobné motorové vozidlo subjektu, 
ktorý jej poskytol úver na kúpu osobného 
motorového vozidla,

•	 sa osobné motorové vozidlo nevyužíva 
na jej individuálnu prepravu,

•	 sa jej poskytol peňažný príspevok na zák-
lade preukázania, že bude zamestnaná ale-
bo sa jej bude poskytovať sociálna služba 
alebo bude navštevovať školské zariadenie 
a do 12 kalendárnych mesiacov od právo-

platnosti rozhodnutia o priznaní príspevku 
sa tak nestalo.

Čo sa stane s autom, na ktoré osoba s ŤZP 
dostala príspevok a  táto zomrie pred 
uplynutím siedmich rokov?
Ak osoba s ŤZP zomrie pred uplynutím sied-
mich rokov od  poskytnutia peňažného prí-
spevku, úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 
uplatní poskytnutý peňažný príspevok ale-
bo jeho pomernú časť ako pohľadávku v ko-
naní o dedičstve.

Pohľadávka v konaní o dedičstve sa neuplat-
ňuje v  prípade, ak bolo osobné motorové 
vozidlo bolo odcudzené alebo havarované 
alebo hodnota osobného motorového vo-
zidla podľa znaleckého posudku vyhotove-
ného na účely konania o dedičstve je najviac 
995,82 €, alebo v prípade, ak dedičia uhradili 
túto pohľadávku úradu práce, sociálnych 
vecí a rodiny.

Ľudmila Gričová, CSŽ n.o. emial: csz@csz.sk 

Tento rok sme požiadali UPSVaR o  peňaž-
ný príspevok na  kúpu auta. Keď som prišla 
na úrad so žiadosťou, tak sa ma opýtali, pre-
čo sme sa rozhodli požiadať o príspevok, keď 
Katka nechodí do školy.

Katka je školopovinná, do  februára chodila 
učiteľka k  nám domov. Vo februári po  au-
tonehode sme zostali úplne bez auta. Aby 
sme splnili podmienku, ktorá je v  zákone, 
že navštevujeme školské zariadenie dvakrát 
v  týždni, tak sme začali chodievať do  školy 
u nás v obci. Je to pre nás zmena. Katka príde 
na hodinku do nového prostredia. Má oko-
lo seba iných ľudí, má zmenu polohy. Pani 
učiteľka má nové pomôcky k stimulácii očí, 
na jemnú motoriku,... 

K žiadosti o poskytnutie peňažného príspev-
ku na  kúpu osobného motorového vozidla 
som potrebovala lekársky nález od  obvod-
ného lekára a  doloženie lekárskych správ 
od  odborných lekárov. Taktiež potvrdenie 
o návšteve školy (čo je veľmi dôležité), potvr-

denie o  príjme, vyhlásenie o  majetku fyzic-
kej osoby. 

Na  základe doloženia lekárskych správ po-
sudkový lekár vyhotovil komplexný posudok 
a navrhol kompenzovať formou: peňažným 
príspevkom na kúpu osobného motorového 
vozidla. Z  UPSVaR mi prišla výzva na  dopl-
nenie dokladov. Mala som mesiac na to, aby 
som našla auto, ktoré bude vyhovovať naším 
potrebám. Vybrali sme si nové auto a na UP-
SVaR sme doložili predfaktúru. Keď mi prišlo 
rozhodnutie o  schválení sumy, tak som šla 
na  UPSVaR, vzdala som sa odvolania proti 
rozhodnutiu a  peniažky mi poslali na  účet. 

Hneď som vyplatila faktúru, a o pár dní sme 
si mohli ísť pre auto. V predajni mi dali faktú-
ru, kde bolo napísané, že bola vyplatená celá 
suma. Auto som bola prihlásiť na OR PZ, kde 
som potrebovala doložiť rozhodnutie z UP-
SVaR, na ktorom bola pečiatka, že rozhodnu-
tie nadobudlo právoplatnosť. Na  polícii mi 
dali technický preukaz s evidenčným číslom. 
Na  UPSVaR som zaniesla: faktúru na  ktorej 
bolo napísané, že som vyplatila celú sumu 
na účet predajne, prefotený technický preu-
kaz a potvrdenie o zrealizovaní platby.

Iveta Burianeková

kÚPA AUTA
vlastná

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

Keď rodinného príslušníka, ktorý je 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.

máte doma imobilného pacienta a potrebujete poradiť? 

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

Keď dostane preukaz, treba ho 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.



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

Navštívte náš nový info portál
                      www.inakobdareni.sk
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 Stropný zdvihák Ergolet Luna je zariadenie slúžiace 
na zdvíhanie a premiestňovanie imobilných osôb z po-
stele na vozík, do vane, do sprchy, na toaletu, do bazé-
nov.

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

 Tento stropný zdvihák môžete využiť aj pri vertikalizá-
cii a nácviku chôdze.

 Inštalácia je možná aj priamo do sadrokartóno-
vých stien!

ZÁRUKA

ro kov

Stropný zdviháK Ergolet Luna

Portálové koľaje

Nácvik chôdzeSchované parkovanie v skrini



Športový deň SZTP v Malackách
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Foto: Igor Frimmel
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I. ročník Maratónu sociálnej rehabilitácie a terapií v Holíči

Pokračovanie článku z minulého čísla časo-
pisu Inak obdarení

Do  druhého dňa sme sa zobudili s  op-
timizmom a  niektorí s  ešte väčšou chu-
ťou stihnúť všetky workshopy. A bolo čo 
navštevovať. V  záhrade Akadémie sme 
najskôr rozložili hrnčiarsky kruh, ktorý 
obsluhoval Peter Schvarc so svojim asis-
tentom Jankom Malíkom z  Domova so-
ciálnych služieb Krškany.

Trpezlivosť pri vysvetľovaní, ako aj ve-
denie našich nemotorných rúk pri práci 
s hlinou ukázali nielen šikovnosť majstra, 
ale aj skutočné umenie pracovného te-
rapeuta Petra, že nakoniec sa z  „nepo-
darkov“ predsa len stali „podarky“, ktoré 
sme si s hrdosťou mohli vziať domov. To 
nás presvedčilo o tom, že workshop Hrn-
čiarska abeceda nám inštruktorom so-
ciálnej rehabilitácie priniesol nielen od-
borné poznatky, ako túto metódu použiť 
v práci s klientom, ale aj ako ju využívať 
nielen v rámci činnostnej terapie a arte-
terapie, ale aj relaxácie a  deeskalácie si-
tuácie v práci s klientom.

Láskavý úsmev klienta Janka stačil 
na  to, aby sme si postupne všetci sada-

li za  hrnčiarsky kruh a  vytvárali svoje 
„umelecké diela“. Zastúpenie Domova 
sociálnych služieb „DOMUM“ Krškany po-
kračovalo v  ďalších troch workshopoch 
a  to: BIO mozaika, Bylinková záhrada 
a  masáž. Využitie prírodného materiálu 
ako liečivého a  pracovného prostriedku 
v rámci organizovania dňa, ale aj vytvára-
nia zmysluplných produktov pre prostre-
die v domácnosti, alebo v zariadení nám 

predstavila skúsená inštruktorka sociál-
nej rehabilitácie Adrianka Konkoľová vo 
workshope BIO mozaika. Pri prezentá-
cii uvádzala metódy, techniky, pracovné 
postupy sociálnej rehabilitácie a  terapie 
s prírodnými materiálmi ako: korok, škru-
piny z vajíčka, bužírka, papier, špagát, sla-
ma, listy, šišky, konáriky, korene stromov, 
vetvičky, makovice, koreniny a  obilniny, 
kôra stromov, gaštany, žalude, šúpolie.

Pani Evka Saabová veľmi pútavým spô-
sobom nám porozprávala vo svojom 
workshope Bylinková záhradka, ako si 
v  zariadení vytvoriť bylinkovú záhradku 
a ako ju využívať v dennom živote zaria-

denia aj s jej produktmi (čajíky, mastičky 
tinktúry, mydielka, olejčeky..)

Workshop: Masáž v  zariadeniach soci-
álnych služieb (metóda pre úľavu bo-
lesti, relaxáciu a  rehabilitáciu klientov, 
masážne gély, druhy masáži) viedla pani 
Lucia Saabová . Počas dňa vymasírovala 
aj účastníkov, čo jej sily stačili. Ukážky 
neuvádzame, rešpektovali sme intimitu 
tejto terapie. 

Asi najviac navštíveným workshopom 
bol workshop č. 12: Využitie tréningov 

pamäte a  kognitívnych tréningov 
v  rámci sociálnej rehabilitácie, ktorý 
viedla odborná riaditeľka Centrum ME-
MORY n.o. , PaedDr. Mária Čunderlíková. 
Manažérka kvality zo zariadenia „Jeseň 
života“ Levice, Mgr.  Katarína Titková, 
predstavila vo svojom workshope me-
tódu: Práca s biografiou klienta názor-
ným príkladom individuálnych plánov 
s programom sociálnej rehabilitácie. Táto 
metóda, ktorá je nenáročná na finančné 
prostriedky, je uplatniteľná na  každého 
klienta a predsa len veľmi málo využíva-
ná tak v pobytových zariadeniach, ako aj 
v domácom prostredí.

Účastníci workshopu si mohli sami pri-
praviť pracovné pomôcky z prezentácie. 

podujatie,
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I. ročník Maratónu sociálnej rehabilitácie a terapií v Holíči

ktorého sme sa zúčastnili...

Druhá prednáška bola na  tému: Trans-
portné pomôcky a  ich využitie v  za-
riadeniach, ktoré zaisťujú pomoc pri 
premiestňovaní čiastočne, alebo úplne 
imobilných osôb, pomáhajú personálu 
vyhnúť sa zraneniu pri zdvíhaní klientov 
(oblasť krížov), redukujú prípady pora-
nenia klientov pri premiestňovaní (pri 
manipulácii s klientom dochádza k treniu 
a pôsobeniu tlaku), vytvárajú prirodzené 
návyky pohybu, aktivujú a  rehabilitujú 
klienta. 

Prednáška zahŕňala: všeobecné informá-
cie, výhody používania pomôcok, rozde-
lenie, popis a  použitie pomôcok, video 

záznamy s  názornými ukážkami, nácvik 
použitia pomôcok. Teóriu, ako aj prak-

tické ukážky nám predstavila Erika Sitová 
z MSM Group, Holíč.

CELODENNÁ AKTIVITA
Medzi prednáškami a  prezentáciami 
mohli účastníci navštíviť stan zdravia, 
v  ktorom nám odborníci Kvantovým re-
zonančným magnetickým analyzátorom 
urobili komplexné vyšetrenie ľudského 
tela. 

Večerné prednášky: 21:00 – 24:00

Druhý večer sme sa opäť pozdvihli od zá-
kladných fyziologických potrieb Mas-
lowovej pyramídy až k  vrcholcu vyšších 
potrieb a hodnôt.

Po workshopoch: Svätojánska noc, máš 
svojho anjela strážneho a  čo hovoria 
hviezdy, moc požehnania sme relaxo-
vali do neskorej noci pri oberaní lipy v Ar-
tušovej miestnosti Akadémie.

Tretí deň sme ukončili workshopy a od-
štartovali prvým blokom prednášky: 
Know how k  odbremeneniu opatro-
vateľky; Mobilizácia a  polohovanie 
klienta (metódy, terapeutické postupy, 
práca s  pomôckami), ktorý viedla ergo-
terapeutka Susanne Bäcker s viac ako 20 
ročnou praxou z Berlína.

Na záver ešte zopár obrázkov z atmo-
sféry. 
Veríme, že sme generálku prvého ročníka 
maratónu zvládli k  spokojnosti účastní-
kov a že v budúcom ročníku príjmu po-
zvanie aj ďalší účastníci.

V  súťaží o  najlepší Individuálny plán 
s  programom sociálnej rehabilitácie 
z  prvého ročníka Maratónu sociálnej 
rehabilitácie a terapií 2016 boli udele-
né tri prvé miesta a jedno druhé miesto. 
Viac o výsledkoch súťaže v ďalšom čísle, 
v ktorom vyhlásime už aj súťaž druhého 
ročníka maratónu, aby ste sa mohli dob-
re pripraviť. 

Ďakujeme všetkým, ktorí akýmkoľvek 
spôsobom prispeli k vydarenej akcii.

Mária Kovaľová, 
prezidentka Asociácie odborných 

pracovníkov sociálnych služieb

Ľudmila Švrčková, 
riaditeľka Akadémie vzdelávania 
a výskumu v sociálnych službách

Kontakt na nás:
www.aopss.sk

predsedaaopss@gmail.com
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Bonusy,

ü skutočné príbehy

ü terapie 

ü rady a zákony

ü pozitívnu motiváciu

ü prírodné liečby

ü recepty

ü oznamy, pozvánky, inzercie

ü združenia a spoločnosti

Bezplatné
zasielanie mesačníka INAK OBDARENÍ,
v ktorom nájdete:

ü pomoc s doplatkom na zdvíhacie zariadenia

ü poradenstvo pri vybavení príspevku

ü poradenstvo v ostatných oblastiach 
starostlivosti o ZŤP

Bezplatná registrácia a členstvo 
v občianskom združení
INAK OBDARENÍ, ktorým zíslate:

Pridajte sa k nám!

ZAVOLAJTE bezplatné číslo

0800 105 707
ZíSKAJTE Vaše registračné číslo

VyužíVAJTE výhody Klubu SPIG
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ktoré získavate členstvom v Klube SPIG

ü pomoc s doplatkom do 10% z ceny zdvíhacieho zariadenia,

ü získate zvýhodnenia a benefity na nákup zariadení spoločnosti SPIG,

ü poskytujeme Vám poradenstvo a pomoc pri vybavení príspevku 
na zdvíhacie zariadenie,

ü získavate 10% zľavy na nákup našich produktov od firmy KSP ITALIA 
(zdviháky, skútre, postele...),

ü získavate výhody pri odbere vozíkov a pomôcok od firmy REVO-MAT s.r.o.,

ü získate bezplatný vstup na 12 benefičných podujatí po celom Slovensku,

ü máte možnosť zúčastniť sa zlosovaní o hodnotné ceny.

ďALšIE VýhOdy nájdene na našich stránkach www.spig.sk a www.inakobdareni.sk

Šeková knižka Klubu SPIG,
z ktorej môžete čerpať nasledovné výhody a benefity:

Informačný portál INAK OBDARENÍ          www.inakobdareni.sk

ü poradenstvo

ü benefičné akcie 

ü naše aktivity 

ü zoznamka

ü inzercia

Zahŕňa všetky výhody časopisu Inak obdarení.
Naviac obsahuje mnoho iných služieb:

Medzi naše bonusy patria...



Revo-mat s.r.o.
N. Teslu 28, 92101 Piešťany, e-mail: revomat.zdravpom@gmail.com, tel.: 032 / 776 2949, 0917 871 888

www.revomat.wordpress.com
oficiálny dovozca: Bischoff & Bischoff, mdh medical equipment, lB Bohemia, pRoma Reha, psp izoteRm

 bezplatné odskúšanie u Vás doma

 pozáručný servis hradený zdravotnými poisťovňami

 plne hradené zdravotnícke pomôcky 
bez doplatku poistenca

dovoz,
pRedaj a seRvis
zdRavotníckych pomôcok
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pomoc pre inak obdarených ¨

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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¨ AUTIZMUS - Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom

Veta	z filmu,	ktorý	som	pred	nedávnom	videla	a chytil	ma	za srdce.	
Bolo ich v ňom viac, v istej pasáži sa učiteľ pýtal žiaka: „Si šťastný?“ 
žiak ostal ticho. 

Ako by sme odpovedali na  túto otázku my? Čo je šťastie? Médiá, 
všetky dostupne komunikačné možnosti, nás zahlcujú rôznymi po-
nukami v rôznych podobách, ktoré nás urobia zaručene šťastnými. 
Smajlíky,	pekné	myšlienky	na krásnych	fotografiách.	Na so	ciálnych	
sieťach trávime mnohé hodiny a  hľadáme. Čo vlastne hľadáme? 
Šťastie, pravdu, lásku, pokoj alebo niečo iné? 

Čo	presne	definuje	slovo	šťastie?	Vec,	chvíľu,	životné	okolnosti,	keď	
vás v istom okamihu obišlo nebezpečenstvo, ktoré vás ohrozilo pria-
mo na živote. 

V živote sa stále niečo deje, každá minúta je iná od druhej a všetko sa 
mení, dôležité je prežívať všetky okolnosti tu a teraz. Všetko so všet-
kým súvisí, a aj zlé veci nás majú naučiť, aby sme si vedeli vážiť tie 
nepatrné okamihy šťastia. Všetky sú iné. Aj drahokamy sú každý iný, 
ale o to drahší, aj okamihy šťastia majú rozličnú hodnotu, obohacujú 
chvíľu všednú a ukladajú ju do večnej pamäti. Nemôžeme byť stá-
le šťastní a úspešní, v tých najťažších chvíľach nám práve tie krásne 
chvíle dajú silu prežiť.

Okamihy šťastia sú, keď váš syn s autizmom pomáha pri odkladaní 
dreva, pre niekoho úplne bežná vec, ale pri našom 27 kilovom chrús-
tikovi výkon Ramba. Keď za sebou ťahá prázdny fúrik a bez príkazu 
vyberá tenké drevo a nosí ho k cirkulárke. Otcovi podáva napílené 
polienka, aby ich uložil do  šichtúňa. Vidieť tento zázrak a  mnohé 
iné, ktoré už zvládol. Keď sa ráno oblečie a zje všetko, čo má na ta-
nieri. Deň, keď nemá záchvat hnevu a nekričí. Malý okamih, keď ho 
teší pobyt v  bazéne, pokúša sa posúvať svoje zážitky ďalej, hrá sa 

kolky a pochutnáva si na hranolkách na kúpalisku. Prejde kus cesty 
na Štrbskom plese a naje sa na lavičke, vychutnáva si zmrzlinu. Oka-
mihy šťastia, ktoré nie sú samozrejmosťou, ale o to sú vzácnejšie.

Keď vám niekto povie, že sa niečo nedá urobiť, lebo má znalosti a na-
študoval toho veľa na to, aby na tento názor mal nárok. Poznám také 
chvíle a okamihy, práve preto ma tešia zázraky, ktoré sme s manže-
lom a  pomocou najbližších s  naším synom dokázali. Všetko, čo sa 
malý naučí je posunutie méty o kúsok ďalej. Autizmus posúva hra-
nice v nás, naše slabosti, strachy, hľadanie odpovedí, ktoré sú v nás.

„Ľudia, ktorých je ťažké milovať, sú tí, ktorí to najviac potrebujú.“ 
Tiež	jedna	z myšlienok	z filmu,	 ľudia	s autizmom	sú	iní,	správaním,	
postojmi, ťažko ich milovať s ich prejavmi. O to viac potrebujú lásku.

Vedieť o autizme veľa, mať naštudované všetko, čo je dostupné, ne-
znamená byť múdrym v autizme. V autizme je múdre až to, čo kr-
vopotne pre ľudí a rodinu urobíte, oddriete, to vás naučí, čo všetko 
autizmus znamená a koľko vecí je dôležitých zmeniť a upraviť, aby sa 
niečo zmenilo a nie vždy to je ľahké. 

Boj nie je cesta, vojny ničia, pokoj učí ľudí zamyslieť sa a spoločne 
budovať. Pokoju sa musíme naučiť. Ten začína tam, kde sa vypne 
televízor, rádio, počítač a všetky rušiče pokoja. Čas na reálnu komu-
nikáciu a vzájomné naslúchanie, aby sa ľuďom s autizmom konečne 
medzi nami žilo ľahšie.

Šťastie sa skladá z drobných maličkostí, ktoré si musíme zaslúžiť.

Cez prázdniny prajem všetkým rodinám s osobami s autizmom, ale 
aj ostatným inak obdareným veľa slnka, pokoja, lásky a šťastných zá-
žitkov, ktoré si ponesiete vo svojich srdciach.

Mária Helexová

V sobotu sa zhoršilo počasie a nedeľňajšia hipoterapia bola v ohro-
zení. Nedeľné usmoklené ráno predpovedalo, že Maťko poobede 
nikde nepôjde. Doobeda naša rodina trávila spoločné oslavy našich 
blízkych a  doobedie pokračovalo, namiesto pekným posedením 
na záhrade u starkých, za „okrúhlym“ stolom v útulnej kuchyni.

Po  obede som zatelefonovala majiteľke koní, či terapia s  koníkom 
bude. „U  nás prestáva pršať“, oznámila mi a  pozrúc z  okna kuchy-
ne, som zistila, že aj vonku pred domom dážď ustal. Poprosila som 
švagrinku o pršiplášť „pre istotu“, ktorý bol v červenej farbe s Mickey 
Mouse-om a autom sme vyrazili vpred. V priebehu cesty nás sem - 
tam	trafila	nejaká	zablúdená	dažďová	kvapka.

Ku koníkom sme prišli prví a mladá slečna sa potešila našej prítomnos-
ti. Maťka som vysadila na koníka Fionku a snažila som sa ísť tradične 
popri jej boku, strážiac malého, aby nerobil hlúposti. Jeden, dva a ešte 
pár krokov v rozmočenom piesku mi ukázalo, že táto cesta dnes popri 
koníkovi viesť nebude a ja budem musieť vložiť dôveru do rúk malého 
Maťka, ktorý na koníkovi bude jazdiť v sprievode slečny sám. Postavi-
la som sa na okraj jazdiarne a konverzujúc s mladou ošetrovateľkou 
koní, som sledovala dvadsať minút samostatnosti môjho syna s autiz-
mom, ktorý to ustál bez akýchkoľvek problémov, sám.

A tak si môžem po tejto skúsenosti povedať, že nabudúce, už za pek-
ného počasia, si sadnem na lavičku a môžem sa s pokojom kochať 
na koníky. S dôverou, že Maťko už zvláda ďalší level a je schopný túto 
aktivitu absolvovať bez môjho strachu. Niekedy okolnosti života sú 
režírované tak, aby sa naše obavy s malým donútením „nepriazni-

vých“ okolností rozpustili a  presvedčili nás, že veci fungujú aj bez 
našej úzkostlivej prítomnosti. 

Mária Helexová 

Znalosť nie je to isté čo múdrosť, múdrosť je to urobiť

HIPoTERAPIA, alebo ako posunúť hranice maminho strachu o dieťa s autizmom
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Nejestvujú nemožné sny,
iba naše obmedzené predstavy toho, čo je možné.

(beth M. Conny)

Tri mliečne zúbky, tri kazy. Pre bežné dieťa 
banalita, pre malého autistu zákrok v  nar-
kóze. Znamená to absolvovať predoperačné 
vyšetrenie u detskej lekárky.

Odber krvi by nestrannému pozorovateľovi 
pripomínal krotenie divej šelmy.

Syn mi sedí v lone, mojimi nohami zomknem 
jeho nohy, jedným ramenom mu objímam 
telíčko a  mocne držím jednu ručičku, kým 
druhým si tisnem jeho hlávku k hrudi.

Jediné, čo z tohto klbka končatín voľne trčí, 
je jedna malá ruka, s  ktorou zápasia dve 
zdravotníčky. So silou zúrivého býka sa die-
ťa v mojom náručí vzpína, krúti, kope. Gúľa 
očami, nahlas kričí a plače. Dve ženy sa sna-
žia udržať jeho ruku nehybnú. Keď sa im to 
konečne podarí, skúsená lekárka ihneď zasu-
nie ihlu do žily. 

Chlácholím syna, že už je dobre.

Z  toľkého stískania ale krvička ledva tečie, 
iba kvapká, čochvíľa sa začne zrážať. Ruku 
mu povoliť nemožno, okamžite by ňou začal 
mávať okolo seba aj so zapichnutou ihlou. 
Preto si všetky tri opakujeme to isté dooko-
la - mantra pre túto chvíľu znie: „Ešte pár 
kvapiek, ešte trošku, ešte pár kvapiek, ešte 
trošku...“

Z  býčích zápasov odchádzame všetci štyria 
úplne spotení.

Samotný zákrok na  zubnom oddelení - od-
hliadnuc od záťaže, akou je na malé detské 
telíčko celková anestéza - je rýchly a nekom-
plikovaný. Personál na  tejto klinike je veľmi 
milý, nie sme tam prvýkrát. Ráno si syna 
v  náručí prinesiem až k  dverám operačky, 
na  pooperačnej izbe počkám, kým mi ho 
polospiaceho dovezú a  pred obedom sme 
už aj doma.

Tentoraz však nastali pri preberaní z narkózy 
komplikáciie. „To sa takýmto deťom stáva. 
Radšej ho dáme na JIS-ku.“ To znamená pa-
vilón, na ktorom som so synom bola počas 
prvého roku jeho života 3x hospitalizovaná - 
hrozné zážitky z hrozného prostredia. Odvte-
dy oddelenie č. 14/2 krásne prerobili - videla 
som to pred takmer štyrmi rokmi. Mladší syn 
bol vtedy len pár mesačný a  staršieho „pre 
istotu“ po zákroku v narkóze previezli na onú 
JIS-ku. S mladším synom som tam za ním ne-
mohla. Až neskôr, keď štafetu pri kočiari von-
ku pred pavilónom prevzala babka.

Pred presklenými dverami ma celú „vydezin-
fikovali“	a vpustili	do veľkej	miestnosti	plnej	
postieľok, na  ktoré bol výhľad od  veľkého 
okrúhleho pultu. Za  ním sestry a  lekárky. 
Bolo ich len pár a kmitali hore-dolu ako včely 
v úli. Príliš veľa roboty a príliš málo personálu.

Zúfalý plač môjho syna zrýchľoval moje 
kroky a  miestnosťou som takmer preletela. 
Odkryla som perinku a našla svoje dieťa pri-
pútané k posteli koženými popruhmi. Z toh-
to pohľadu som sa spamätávala veľmi dlho. 
Odviazala som ho a  vzala do  náručia. Silno 
ma objímajúc okamžite zaspal. Ostať pri die-
ťati nebolo samozrejmosťou, rodičia museli 
často opúšťať priestor, to znamenalo, že som 
musela odísť a  nechať tam syna samého. 
Niekto ho zas priviazal remeňmi o  posteľ, 
a moju dušu pribil na kríž. Žiadne informácie, 
žiadny záchytný bod, len hŕstka nervóznych 
a priveľmi vyťažených zdravotníkov a rovna-
ká hŕstka nešťastných a zmätených rodičov.

Preto, keď mi anesteziologička so stomato-
logičkou vravia, že syna vezú na JIS-ku, cítim, 
ako blednem a  do  očí sa mi neovládateľne 
valia slzy. Všemožne ich potláčam, odpo-
vedám na  otázky doktorky, beriem synove 
papučky a  už aj kráčam za  posteľou na  ko-
lieskach do vedľajšieho pavilónu.

Pri vstupe na mnou obávanú JIS-ku hneď cí-
tim, že niečo sa zmenilo. Priestor ten istý aj 
niektoré známe tváre z  personálu, ale niečo 
je iné. Atmosféra. Milé sestry, milé lekárky, 
milý prístup. „Počkajte tu, mamička, nebojte 
sa, hneď budete môcť ísť dnu.“ Skutočne to je 
len okamih a už sedím pri synovej postieľke. 
Nielenže môžem. Priam musím. Prítomnosť 
rodiča pri dieťati je žiadaná. Mladučká pani 
doktorka, ktorá nás má na starosti, prichádza 
ku mne a dopodrobna mi všetko vysvetľuje. 
Krásny zázrak. O  chvíľu „prichádza röntgen“ 
- milá mladá dáma tlačí stroj na  kolieskach 
prezlečený za  žirafu a  láskavým tónom sa 
prihovára môjmu synovi. Ten - zmätený z nar-
kózy a  nového prostredia - na  ňu nedôver-
čivo zazerá z  postieľky. Na  chvíľu ho zboku 
priľahnem, aby hrudníček ostal nezakrytý, 
žirafa na  nás vyšle potrebnú dávku rádioak-
tívneho žiarenia a  zas spolu s  usmievavou 
dámou odchádzajú. Výsledok tohto vyšetre-
nia mi prichádza doktorka zakrátko oznámiť: 
na pľúckach je nález, syn musí užívať antibio-
tiká a nechajú si nás tu až do druhého dňa. Pri 
chlapčekovi môžem ostať dlho do noci, kým 

nezaspí, a  potom zas ráno zavčasu môžem 
prísť späť. S týmto ďalším krásnym zázrakom 
som spokojná, je to v danej situácii to najlep-
šie možné riešenie. Syn sa medzitým vytrvalo 
snaží zbaviť kanyly v ruke, a tak ho kadejako 
zabávam. Je pokojný, postupne si líha a  spí. 
Túto kratučkú chvíľu využijem na obed - na la-
vičke pred pavilónom zjem pár jabĺk a kúsok 
koláča. Po návrate dovnútra vidím syna vese-
lo sa bavkajúceho na posteli a sestričku sedia-
cu pri ňom na stoličke. Vraj roztvoril oči, sotva 
sa za mnou zavreli dvere a pokúšal sa dostať 
preč z  postele. A  hneď mi aj oznamuje, že 
takéto niečo nemôžu riskovať v noci, keď by 
som bola preč, personálu toľko nemajú, aby 
jedna sestra pri ňom celú noc sedela, a pre-
to nás dajú na samostatnú izbu. Zázrak tretí. 
Moja radosť prší na sestričku ako dážď z kvit-
núcich májových čerešní. Do  piatich minút 
sme už aj so synčekom na samostatnej izbe, 
ktorá len stojanmi na  infúziu pripomína ne-
mocnicu. Pestrá maľba s  rozprávkovým mo-
tívom na stene. Moderná a pohodlná posteľ 
s dreveným nočným stolíkom, detská postieľ-
ka s peknými bočnicami, žiadne mreže. Veľký 
televízor, stôl a stolička, samostatná kúpeľňa 
so sprchovacím kútom a WC. Nebyť hadičky 
z  infúzie a  kábla z  oximetra, ktoré z  môjho 
syna trčia, cítili by sme sa ako v hoteli. Prichá-
dza iná sestrička a  vraví: „Ja vás tu budem 
mať na starosti. Nepotrebujete niečo?“ Iba sa 
na  ňu zoširoka usmievam neschopná odpo-
vede. „Čokoľvek budete potrebovať, zavolajte 
ma, prídem.“ Toto-je-neuveriteľné! Na tomto 
oddelení sa stal zázrak.

S vďakou to prijímam a pramálo mi prekáža 
fakt, že takmer celú noc buntošíme, lebo 
syn je po narkóze veľmi rozrušený, alebo že 
okrem likvidovania kanyly v ruke je jeho naj-
väčšou zábavou pýtať sa do peknej detskej 
postieľky, tam chvíľu posedieť a pýtať sa zas 
von. A  toto stále dokola. Bola by to zábava 
aj pre mňa, keby postieľka nebola vo výške 
môjho pása. Zdvihnúť 7-ročné dieťa, vyložiť 
ho hore, zložiť dolu. Vyložiť hore, zložiť dolu. 
No čo už, aj za zázraky sa platí. 

Na druhý deň dostávam na výber, či chceme 
ísť domov už pred obedom alebo až po ňom. 
„Však ostaňte do obeda, v pokoji sa najedzte, 
istotne nemáte doma nič navarené, keď ste 
od  včera rána stále tu. A  potom po  obede 
môžete odísť. Nechcete kávu?“

Domov so synom odchádzam duševne le-
vitujúc meter nad zemou. Neboli sme v ne-
mocnici. Boli sme s krajine zázrakov. Volá sa 
„štrnásť-dva“.

Pavla Somorová

krajina zázrakov s menom „14/2“
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Kráča po chodníku rýchlym krokom. Na hla-
ve rednúce vlasy, na tvári husté strnisko. Pod 
ramenom malý plyšový macík. Mierne zhr-
bený, krk trochu natiahnutý dopredu - akoby 
chcel držaním tela chrániť svoju detskú du-
šičku pred vonkajším svetom. Celý sa schú-
liť do seba. Kráča plynulo, a predsa vytvára 
dojem, že každý krok vopred starostlivo 
zvažuje. Ľudí okolo seba si nevšíma. Sústredí 
sa na peniaze vo svojej hrsti. Znova a znova 
otvára dlaň a kontroluje drobné mince. Príde 
k stánku so zmrzlinou, vysype mince na ta-
nierik. Netrpezlivo prestupuje na  mieste 
a čaká. Občas sa dotkne svojho macíka - pre-
svedčí sa, či je tam a ramenom ho ešte silnej-
šie pritisne k hrudi - pocit bezpečia, ktorý si 
nosí stále so sebou. 

Slečna za  pultom mu zakrátko podá kor-
nútok s tromi kopčekmi a vyloží na tanierik 
bloček z  pokladne. Vedľa tanierika je veľká 
miska plná takýchto bločkov. Na zmrzline sa 
nikto nezaujíma o potvrdenky, ostávajú tam 
a postupne zapĺňajú nádobku. Ondrík sa na-
čiahne najprv pre zmrzlinu, ktorú si preloží 
do druhej ruky, potom pre bloček. A potom 
sa načiahne k pultu opäť - jeho prsty sa za-
boria do bločkovej misky a vezmú plnú hrsť 
tých zabudnutých papierikov. Pár sa ich roz-
letí po okolí. Slečna za pultom sa bezradne 
prizerá.

Ondrík si ju nevšíma. Nevšíma si nikoho 
a nič. Teraz sa sústredí už len na svoje slad-
ké studené potešenie. Odchádza pomalým 
krokom. Krk mierne natiahnutý dopredu, 
plecia zhrbené. Macík ponad jeho rameno 
na mňa spiklenecky žmurkne. Zakývam mu 
na  rozlúčku. Však sa onedlho opäť uvidíme 

- Ondrík miluje zmrzlinu ako všetky deti. Aj 
moji dvaja synovia. Sme tam pravidelnými 
hosťami, vídame ho často. 

Nikdy som nebola dostatočne blízko, aby 
som ho počula pýtať si zmrzlinu. Neviem 
ani, či vie rozprávať. A či vie počítať. Dajú mu 
doma vždy presnú sumu, alebo si vie vyrátať, 
koľko kopčekov mu vyjde a či dostane aj vý-
davok? Nehľadám odpovede na tieto otázky. 
Nehodnotím a nesúdim. Som len pozorova-
teľ.

Akonáhle sa vonku oteplí, vstupuje Ondrík 
do môjho života tak, ako šum stromov alebo 
spev vtákov.  

Neviem ani, či sa naozaj volá Ondrík. Nazvala 
som ho tak len vo svojom srdci.

Pavla Somorová

Som matka autistu. Krásne chlapča s  orieš-
kovými očkami, na prvý pohľad úplne „nor-
málne“ - kým nezačne rukami vytŕhať trávu 
z trávnika a pchať si ju do úst a toto isté robiť 
so všetkým, čo mu príde pod ruku, vrátane 
hliny, piesku, kameňov. S chuťou si odhryzne 
z  obrázkovej knižky, alebo zubami stiahne 
pneumatiku z hračkárskeho autíčka a žuje ju 
ako žuvačku.      

„Normálni“ ľudia zvyknú na  postihnutých 
povedať: „Ten má svoj svet.“ Nie je to však 
tak. Všetci tu žijeme v jednom svete. Holand-
sko a Taliansko nie sú na rôznych planétach. 
Obe krajiny sú na  jednej Zemi, dokonca 
na  jednom kontinente. Ale každá na  jeho 
inom konci. Uhol pohľadu na  Európu je 
v  oboch krajinách diametrálne odlišný. Môj 
dobrý priateľ Pali nazval deti s postihnutím 
„požehnanými“. Naše požehnané deti vidia 
svet – náš jediný svet – inými očami. Majú 
svoj uhol pohľadu. Svoj spôsob vnímania. 
Niektoré	potrebujú	fixný	pocit	istoty,	a pre-
to donekonečna opakujú jeden a  ten istý 
úkon, iné potrebujú nemennú rutinu, aby 
sa v  tom svete duševne nestratili, a  preto 
chodia stále tými istými trasami, používajú 
tie isté predmety a  nosia ten istý typ oble-
čenia. Ondrík si svoj pocit istoty nosí stále so 
sebou, môj syn potrebuje svet okolo seba 
ohmatať a  niekedy aj jednoducho požuť. 
Doslova. Párkrát mi v  minulosti napadlo, či 
to my, rodičia, nie sme tí postihnutí. Nemô-
žeme predsa žiť „plnohodnotný“ život, sme 
obmedzení v kariére, v spoločenskom živo-
te a o normálnom rodinnom fungovaní tiež 
sotva môže byť reč. Dávno si o sebe netrú-
fam povedať, že som „normálna“. S očami aj 
na chrbte sprevádzam svojho staršieho syna 
cudzím prostredím, v zlomku sekundy doká-

že jeho ručička vystreliť, odtrhnúť lístok z krí-
ka a napchať ho do úst. Jediný list oleandra 
obsahuje smrteľnú dávku pre dospelého člo-
veka. Doposiaľ som si nikdy nevšimla, koľko 
oleandrov nás obklopuje. Vskutku nádherná 
rastlina. Z diaľky ju obdivujem. A z diaľky ju 
obchádzam. Toto je však len kvapka v oceá-
ne. Sú tu mnohé ďalšie „inakosti“.

Štruktúry. Takmer každý autista miluje štruk-
túry. Môj syn, samozrejme, tiež. Mriežky, 
bodky, guľky, koberce s  vysokým vlasom, 
trávu, kamene, piesok, vodu. Dotýka sa ich, 
donekonečna skúma. Keby som bola nor-
málna mama, možno by som si ani nevšimla, 
že ruka pod vodou sa zázračne vlní, hoci ňou 
vôbec nehýbem, a keď ju vyberiem nad hla-
dinu, kvapky zbehnú z dlane v jednej sekun-
de. Piesok sa už sype trošku pomalšie. A keď 
ho vyhodím do výšky, urobí na malú chvíľku 
vo vzduchu zlatistý závoj. Kamienky sa gúľa-
jú. Prehrabujem sa v nich prstami a vydávajú 
štrkotavý zvuk. Menšie tichší, väčšie silnejší. 
A tie väčšie ostanú ležať na dlani, aj keď do-
široka roztvorím prsty. A keď ich vyhodím...
popadajú mi na hlavu a to bolí. Kamienky sú 
tvrdé. Voda nebolí. Piesok nebolí. Kamienky 
bolia. Keď chcem zaboriť prsty do  celkom 
veľkých kameňov, oškriem sa. Z rany mi po-
maly vyteká kvapôčka krvi. Pozorujem ju. 
Správa sa ako voda. V mojom tele je voda. Ja 
som voda.

Do guličiek sa dajú ponoriť ruky bez ohľadu 
na ich veľkosť. Ich tvar je hladký a neporaní. 
Gúľajú sa a  prevaľujú. Plný bazén umelo-
hmotných ľahučkých loptičiek, to je niečo! 
Môžem ich donekonečna vyhadzovať, nebo-
lia. Padajú späť a opäť sa prevaľujú a gúľajú.

A  vonku na  záhrade, koľko zážitkov! Keď 
prejdem prstami po  tráve, ostáva na  nej 
chvíľku päť úzkych cestičiek. A keď cez vet-
vy stromu zasvieti slnko, kreslí na  trávniku 

zlatisté odlesky. Ak zafúka vietor, odlesky sa 
hýbu. Vietor je veľmi zaujímavá sila prírody. 
Stačí sa postaviť ku kríku a s jeho pomocou 
ma rastlina pohládza listami po tvári. Príjem-
ne to šteklí.

Ďakujem Ti, syn môj, že toto môžem vnímať. 
Som šťastná, že vďaka Tebe som objavila 
v našom svete toľko krás. Nie som normálna. 
Som požehnaná.

Ani moja priateľka M. istotne o  sebe nebu-
de tvrdiť, že je normálna, keď nesie krížom 
cez pešiu zónu v centre mesta svoju autistic-
kú dcéru, ktorá sa jej nahá zmieta v náručí, 
do krvi si hryzie ruky a škrieka ako zvieratko 
lapené do  pasce. M. rezko kráča mestom, 
v  rukách dieťa a  jeho roztrhané oblečenie 
a  s kamennou tvárou mieri k cieľu ich cesty. 
Dôvodom „záchvatu“ je rekonštrukcia krát-
keho úseku pešej zóny. Narušila však presne 
vytýčenú trasu autistického dievčatka. V  jej 
dušičke nastal chaos. A to „normálne“ okolie 
sa vydesene prizerá alebo zmätene odvracia 
zrak.

A moja priateľka I. istotne tiež nepovie, že je 
normálna, keď svojho autistického syna už 
päťdesiatykrát trpezlivo vyzýva, aby vystú-
pil pred školou z auta. Chlapec vyloží nohu 
na  asfalt, znovu ju stiahne do  auta. Vyloží 
von, stiahne dnu. Von, dnu... Minúta, päť 
minút... Potom pristúpia k  autu ďalší traja 
rodičia iných autistických detí a  pomáhajú 
I. vytiahnuť syna z  auta von. Nik z  nich nie 
je „normálny“. Musia rozmýšľať inak. Pozerať 
na  svet inými očami. Očami svojich požeh-
naných detí.

Sme požehnaní skrze vás, deti naše.

Pavla Somorová

ondrík

Požehnaní
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Nikdy celkom neprehráš, kým sa neprestaneš snažiť.
(James J. Corbett)

Prvého júna mali svoj sviatok všetky deti. 
Aj tie, ktoré sviatočný deň museli stráviť 
v nemocnici. Keďže sme chceli, aby si aj v ne-
mocničnom prostredí pripomenuli MDD, 
pripravili sme za bránami DFNsP v Banskej 
Bystrici výnimočný deň s  pestrým progra-
mom.

Spoločná akcia Svetielka nádeje, Klubu 
priateľov detskej nemocnice a Základnej 
školy pri zdravotníckom zariadení pri-
niesla radosť na  tvárach detí a veľa pozitív-
nych zážitkov.

Od  skorého rána čakal na  deti, ktoré prišli 
na vyšetrenie, stôl plný prekvapení. Zvolen-
ský tvarohový Mňamkáčik, jabĺčka, banány, 

ale aj nejaké tie sladkosti, pestrofarebné 
balóny, bublifuky, plyšáky - míňal sa najmä 
z  televízie známy Ťuki, ale aj krásne papie-
rové rozprávkové postavičky a  zvieratká, to 
všetko bolo k dispozícii vo vestibule, kde sa 
s nadšením pristavovali deťúrence aj s rodič-
mi. Pred onkohematologickou ambulanciou 
boli okrem občerstvenia pripravené aj krea-
tívne aktivity. 

Škola pozvala na tento deň experta na bub-
liny a  popoludní spisovateľku Gabrielu Fu-
tovú, ktorá predstavila svoj rozprávkový 
príbeh O  Bezvláske. Spolu s  ňou prišiel aj 
ilustrátor Miroslav Regitko a  Ľudmila Kole-
sárová z  Dobrého Anjela, ktorý túto krásnu 

knižku vydal a len pred pár dňami vyprevadil 
k čitateľom.

Poriadny rozruch a  skvelú náladu pripravi-
li deťom aj Máša a  medveď. Svetielkáči ich 
nabalili darčekmi, a tak ich rozdávali deťom 
na všetkých oddeleniach v celej nemocnici.  
Fotografovanie s  obľúbenými rozprávkový-
mi postavičkami nemalo konca kraja.

Výnimočný deň plný prekvapení sa vydaril. 
Vďaka patrí všetkým, ktorí pomohli, prilo-
žili ruku k  dielu a  prispeli k  vydarenej akcii. 
Všetci sme sa posnažili, aby deti prežili svoj 
sviatok s  úsmevom na  tvári a  v  pohode. Aj 
v  nemocnici. A  že to tak bolo, potvrdzujú 
slová malého pacienta, ktorý, odchádzajúc 
z nemocnice, povedal: „Dnes tu bolo super! 
Mohli by nás takto prekvapiť aj inokedy!“

-vap-

V júni prebehla fantastická akcia. Ani celkom lučatínska, ani celkom jedenástka. Bežci sa mohli prebehnúť z Lučatína do Slovenskej Ľupče 
a späť na 10,5 km cestnom okruhu alebo ako člen štafety 2 x 5,2 km. Detský beh patril deťom. Slová organizátora: „Zabudni na tieň stromov! 
Zabudni na oddych! Vyraz k maximám! Rozohraj nohami pieseň, čo trhá asfalt! Sám, či v štafete - posúvaj limity! Kde je fantastická atmosféra 
s množstvom priateľov, tam nemôžeš chýbať! A chýbať nebude ani Svetielko nádeje.“ hovorili za všetko. Celkový počet účastníkov Lučatín-
skej 11 každoročne stúpa a tento rok, dokonca, prevýšil počet obyvateľov obce Lučatín. Bežecká rodina sa rozrastá aj vďaka Marekovi Vojni-
kovi, ktorý tento rok nečakane zveril Svetielku nádeje veľmi dôležitú úlohu- odštartovať hlavný pretek výstrelom z pištole do vzduchu. A tak, 
hoci sme nebežali, nohy sa nám triasli aj vďaka tomuto zážitku spojeného s veľkou zodpovednosťou.

Ingrid Škropeková, Svetielko nádeje

deň detí plný prekvapení...

Piaty ročník Lučatínskej 11 dopadol na jednotku
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¨ PRíRODNÁ - ALTERNATíVNA LIEčbA

ŠTíHLoU SA STAť, 
ŠTíHLoU oSTAť – dokážEmE To
Svoju ideálnu hmotnosť dostávame do vien-
ka v  okamihu narodenia. Je to práve tá 
hmotnosť, pri ktorej všetko, čo sa v  našom 
tele deje, prebieha hladko a  bez prekážok. 
Správny výber potravín a  vychutnávanie 
jedla pomôže zbaviť sa nášho zlozvyku a ne-
prekonateľnej túžby po jedle, na ktoré máva-
me chuť, hoci ho naše telo nepotrebuje. Ale 
ako sa vraví, zlozvyk nevyhodíš oknom. Musí 
od nás odísť po schodišti – schodík po scho-
díku. 

Ako sa vymaniť zo závislosti od potravy 
Sú ľudia, ktorí nenávidia svoj výzor a sú ne-
spokojní nielen so sebou, ale s  celým sve-
tom. Chcú schudnúť a dobre vyzerať, lenže 
sa im to nedarí. Trýznia sa, likvidujú vlastnú 
sebadôveru v  mene štíhlej línie a  sú čoraz 
nešťastnejší. Mnohí čitatelia mojich článkov 
a  kníh sa ma pýtajú: „Ako v  sebe pestovať 
pevnú vôľu?“ Tím a všetkým ostatným, ktorí 
majú rovnaké problémy s pevnou vôľou od-
poveď je v skratke jednoduchá. Treba zme-
niť nielen výzor, ale v prvom rade zmeniť raz 
a navždy spôsob myslenia! 
Na to, aby sa naše životné podmienky ubera-
li vytúženým smerom, musíme byť neobme-
dzeným pánom svojich myšlienok. Len čo sa 
naučíme správne myslieť a rozumieť pravde, 
myšlienky zasadené do nášho podvedomia 
budú pozitívnejšie, harmonickejšie a pokoj-
nejšie. Svoje želanie si musíme subjektívne 
predstaviť a pociťovať na začiatku jeho usku-
točnenia. Preskúmajme sa úprimne a pozri-
me sa pravde do očí!

Ako veľmi túžime uskutočniť svoje žela-
nie?
Kto chce niečo z celého srdca, vidí jasne ces-
tu k  svojmu cieľu a  je pripravený ísť po  nej 
neochvejne, ten svoje zámery určite usku-
toční. 
Naozaj to niekedy nebýva ľahké. Mnohé 
ženy sa mi osobne posťažovali, ba nejedna 
mi napísala, že majú slabú vôľu a  v  listoch 
aj osobne sa mi neraz priznávajú: „Žiaľ, som 
veľmi nedisciplinovaná. Aj sa snažím, vydr-
žím to tri až štyri dni a  idúc popri cukrárni, 
neodolám...“ Nuž, v  boji samého so sebou 
treba nájsť víťaza. Ako to prekonať?   

Ponúkam niekoľko rád a  zásad. Ak sa 
nám ich podarí osvojiť si a riadiť sa nimi, 
otvoria nám cestu k víťazstvu.  
•	 Zmeňme spôsob myslenia a zmeníme svoj 

osud. Nevyjadrujme nikdy negatívnu myš-
lienku. Nikdy nehovorme: „To nedokážem“, 
„To nemôžem“ alebo „To si nemôžem do-
voliť“. Takéto myšlienky hneď premeňme 

na  pozitívnu predstavu a  zázrak vstúpi 
do nášho života. 

•	 Len pozitívne myslenie vedie neodvratne 
k cieľu. Musíme byť pevne presvedčení, že 
dokážeme odolať vábivej vôni cukrárne.

•	 Naše vnútro skrýva nevyčerpateľnú po-
kladnicu. Obráťme svoj pohľad dovnútra 
a nájdeme tam splnenie túžob svojho srd-
ca. Podvedomie dokáže liečiť naše nedo-
statky. Usínajme každú noc s  predstavou, 
že chceme schudnúť a  naše podvedomie 
poslúchne náš pokyn. Sme v  podobnej 
situácii ako chirurg pri operácii srdca – on 
zodpovedá za  úspešný priebeh. A  preto 
musí dať správne príkazy. Jednotliví čle-
novia operačného tímu sa nepýtajú prečo 
– jednoducho poslúchnu príkazy. My tiež 
musíme svojmu podvedomiu, ktoré riadi 
náš osud, dať správne príkazy v  podobe 
myšlienok a predstav. 

•	 Pozor – nadmerné úsilie, ktorým chce člo-
vek niečo vynútiť, nikdy nevedie k  úspe-
chu. Neúspechy možno odvodiť aj z  oby-
čajných poznámok: „Nikdy nenájdem dosť 
síl, aby som dodržala zásady oddelenej 
stravy a  zdravého stravovania, aby som 
schudla.“, „Je to beznádejné – neviem, čo 
mám robiť.“ Takéto formulácie v  žiadnom 
prípade nie sú vhodné, aby prebudili silu 
nášho podvedomia. Zostaneme na mieste 
a nepohneme sa ani o krok. 

•	 Nesmieme mať ani najmenšiu pochybnosť. 
Nestojme si samy v  ceste pri uskutočnení 
svojho cieľa – vymanenia sa zo závislostí 
od  potravy. Keď sa naše podvedomie do-
pracuje k jasnému poznaniu, že sme získali 
správny postoj, stane sa podľa našej pred-
stavy a viery. 

Ako sa zbaviť zlozvyku
Na  vôli každého človeka záleží, či si osvojí 
dobré alebo zlé zvyky. Ten, kto dlhý čas „tré-
nuje“ negatívne spôsoby myslenia alebo ko-
nania, nakoniec podľahne sile zlozvyku. Keď-
že príčinou závislosti od sladkostí, mastných 
pokrmov, prejedania sa sú negatívne zlozvy-
ky, ktorým predchádzalo naše slobodné 
rozhodnutie, môžeme sa rovnako slobodne 
rozhodnúť pre pozitívny spôsob správania 
a  cvičenia sa v  ňom. Začnime teda bojovať 
proti myšlienke, že sme svojej závislosti vy-
daní na milosť a nemilosť. Len čo začne slab-
núť naše odhodlanie nevkročiť do cukrárne, 
musíme sa zmobilizovať a  zamerať svoje 
myšlienky na vytúžený cieľ. 
Urobme si z  duševnej sebadisciplíny pevný 
zvyk. Predstavme si živo, že priateľ alebo 
príbuzní nám so šťastným úsmevom stískajú 
ruku a  hovoria: „ Gratulujeme ti.“ Vo svojej 
fantázii vidíme priateľov úsmev, počujeme 
jeho hlas, cítime dotyk ruky – všetko sku-

točné a  živé. Gratulácia nám patrí za  to, že 
sme sa zmenili na nepoznanie, stala sa z nás 
štíhla, krásna, šťastie a osobné čaro vyžaru-
júca žena, jedným slovom „ kočka“, alebo 
šarmantný muž. Nechajme si tento duševný 
film	odvíjať	tak	dlho,	kým	sa	dostaví	želateľ-
ná podvedomá reakcia. Stálym opakovaním 
myšlienky alebo konania sa podvedomiu 
vpečatia automatické reakcie a správanie sa. 
Týmto spôsobom sme sa naučili chodiť, pí-
sať, plávať, riadiť auto a podobne. 

Na polceste k úspechu
Len čo je želanie zbaviť sa „milovaného“ 
zlozvyku silnejšie ako želania v tomto zvyku 
pokračovať, je človek už na polceste k cieľu. 
Vraví sa, zlozvyk nevyhodíš oknom. Musí 
od  teba odísť po  schodišti, schod za  scho-
dom! 

Vytúžená postava prostredníctvom men-
tálnych čarovných formúl
Naše kilogramy sa opäť a  opäť vracajú, na-
priek tomu, že nezhrešíme? V  tom prípade 
je na príčine naše podvedomie, ktoré je na-
programované na  „tučné“ a  chce preto tak 
ostať. Naprogramujte ho na „štíhle“! 
Ako sa priblížiť k  vytúženej postave bez 
zvláštneho odtučňovacieho programu? 
Jednoducho uvoľnene sedieť v  kresle pri 
príjemnej hudbe a myšlienky pustiť na ces-
tu fantázie a predstavovať si, že som štíhla. 
Práve tieto obrazy nám pomáhajú naše pod-
vedomie naprogramovať na „štíhle“. Pravdu 
povediac, znie to trochu neuveriteľne – na-
priek tomu to skutočne pôsobí! Jedinou 
myšlienkou je: musíme mať silné odhodlanie 
a pevnú vôľu zmeniť doterajšie zvyklosti je-
denia. Toto je základné východisko pri pria-
mej ceste k docieleniu štíhlosti. 
Aby nedošlo ku sklamaniu, je tiež dôležité, 
aby sme si predstavovali realistický obraz 
o svojej ideálnej postave. Kto zdedil pevnej-
šiu kostru – širšie boky, širšie ramená, toho 
nemôže ani účinná mentálna diéta zmeniť 
v  subtílnu bytosť. Môže však individuálne 
pomôcť docieliť tú najlepšiu formu našej po-
stavy, a tým sa aj lepšie cítiť.

Článok z knihy Oddelená strava - pre zdravie

V zdravom tele zdravý duch, preto naša spoločnosť vo svojich publikáciách podporuje pre zlepšenie vášho života aj publikácie o zdra-
vom životnom štýle predstavíme úryvky z jej knihy Oddelená strava – Pre zdravie, vydavateľstva Plat4M Books::

žime zdravo s prof. katarínou Horákovou
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POZITíVNE MYSLENIE ¨

V  jeden deň som sa dozvedela, že ideme 
k moru (len tak na dve - tri noci...) a na druhý 
deň sme vyrazili. Nemusím hovoriť, že som 
otvárala ústa ako vráta a oči mi skoro vypadli 
z jamôk. Musím priznať, že do dlhej noci sme 
hľadali miesto aj ubytovanie, ale oplatilo sa. 
Najdôležitejšie kritérium je kúpeľňa a potom 
zas kúpeľňa a nakoniec hádajte, čo? No pred-
sa kúpeľňa. S barlami vyjdem aj po schodoch 
či prejdem nejaký ten meter k moru, ale rána 
sú ťažké a  potrebujem byť samostatná. As-
poň pre pocit. Vaňa v tomto prípade nehro-
zí, vysoký schod do sprchy ani náhodu, a tak 
sme prechádzali fotky v ponuke a  riešili, čo 
by šlo, čo nie... Keď sme to už skoro vzdali, 
natrafili	sme	na veľmi	pekný	hotelík.	Pri	jed-
nom komentári sme sa dobre zasmiali, lebo 
pán písal, že k moru je to tri minúty... to ja sa 
nestihnem ani otočiť na jednom mieste a nie 
aby sme prišli k pláži, ale dobre. 

Cesta ubiehala celkom rýchlo, moje nohy 
puchli a  puchli, až kým sa jednoducho ne-
zmestili do  botasiek. Vyzerali ako papuče 
starej mamy. Nevadí. Túžba okúpať sa pri 
mori vyhrala, a tak sme si počas jazdy hmkali 

pesničky, rozprávali sa, medzitým káva, zí-
vanie. Po asi šiestich hodinách sme vystúpili 
na  prvý pohľad skôr pred pekným penzió-
nom, ako hotelom. Pozerám, z auta ku vcho-
du schodov a schodov. Nuž čo, bude rozcvič-
ka. Ale prvý dojem sa zmenil, keď sme sa 
rozkukali. Na  druhej strane budovy sa dalo 
vyjsť pekne kopčekom hore a potom len ne-
jaké dva schodíky. Vnútri nás čakal výťah, čo 
nás prekvapilo. Dve poschodia a výťah? Ne-
bolo čo dodať. Izba síce menšia, moje krité-
rium kúpeľne však splnené... čo viac si prijať?

Áno, áno, ešte tá pláž. Vchod do  vody bol 
naozaj dobrý. Na  chodenie po  kamienkoch 
som obetovala jedny botasky, lebo to inak 
nešlo. Ehm... priznávam plávať neviem, a tak 
sme zaobstarali aj penové tyče, ktoré sa dali 
spájať do tvaru kolesa a už sa bolo treba len 
hodiť na chrbát „plávať“ a medzi tým drkotať 
zubami. Niežeby ma to bavilo, ale na  svoju 
obranu bola podľa mojej vnútornej klímy stu-
dená voda. Nesťažujem sa, prispôsobila som 
sa. Moje čľapotania vo vode boli preto kratšie 
a striedali sa vyhrievaním na slniečku. 

Nemôžem zabudnúť na  personál, ktorý mi 
chcel pomáhať pri raňajkách ešte aj so vstá-
vaním zo stoličky, všetko vysvetlili a boli stá-
le nablízku, keby niečo... Neviem, kedy, ale 
určite sa tam raz vrátime. 

Ako letné dovolenky či víkendové resetova-
nia hlavy riešite vy? Voláte do hotelov, apart-
mánov, penziónov, či sú bezbariérové? Keď 
vám povedali „áno“, naozaj to tak aj bolo? 
Už ste aj zariskovali a povedali si, že nejako 
bude? Ako to dopadlo? 

Ja som veľmi zlú skúsenosť nemala ani raz. 
Stalo sa, že to bolo ťažké a akosi prepočuli, 
že som „invalid“, ale nejako sme to dali. Sa-
mozrejme, že zážitok potom nie je taký, ako 
má byť. Ani s oddychom to, v tom prípade, 
nemá nič spoločné. Ale určite je to výzva 
prekonať svoje limity, samozrejme, v  rámci 
možností a schopností, ktoré človek má.

Želám Vám, aby ste našli pre seba to pravé, 
aby ste sa na dovolenke cítili len dobre a boli 
s ľuďmi, ktorí si z toho, že máte hendikep ťaž-
kú hlavu nerobia a berú vás takých, akí ste. 

Monika Jalakšová

S  kamarátkou, na  vozíku, sa bavíme na  vy-
hlásení mojej deväťročnej dcéry. 
Čakali sme pred domom na kamaráta. Prišiel, 
odišiel. 
A  dcéra sa ma po  chvíli pýta: „Mami, má 
ženu?“
 „Nemá,“ odvetila som. 
„Ani frajerku?“ 
„Ani.“ Ďalej som si robila svoje. 
„Hm, keby som na to mala vek a nemal by tie 
vyrážky, aj si ho vezmem.“
Vtedy som sa na ňu pozrela a rozosmiala sa. 
„Leni, nie je podstatné, že je na vozíku, pod-
statné je, že má vyrážky, že?“ Síce neviem, 
kde si ich stihla všimnúť, ale dobre.
S kamarátkou sme sa na tej čistote detských 

duší a  ich vnímaní, neskutočne bavili. Veď 
bodaj by aj nie. Dnes som si istá, že to pekné 
dievčatko nebude jedného dňa pri výbere 
partnera zvažovať hendikep. Možno vyráž-
ky. Ale nie vozík.
Spomenula som si na  reklamné bilboardy 
či pokus, či čo to bolo. Mala to byť reklama 
na krásne a zdravé, žiarivo biele zuby. A člo-
vek na bilboarde mal špinku medzi zubami. 
To by si všimol aj slepý. Že mal na ruke šesť 
prstov? Šak to nebola reklama na  rukavice. 
Každopádne, som na svoju dcéru hrdá. Koľ-
ko dospelých ľudí hľadí na človeka na vozíku 
ako hľadí? Oni s  tým vyrastajú. Moje deti, 
vďaka mne a mojim kamarátom, vozík nerie-
šia. Teda, riešia. Mňa nechajú sedieť na gauči 

v kaviarni a oni sa hádajú, kto sa bude spúš-
ťať dolu kopcom. Minule urobili na nejakom 
festivale atrakciu. Zobrali môj vozík. Kým 
som prišla, stáli v polovici kopca s asi desia-
timi ďalšími deťmi. Pekne v  rade. Jeden sa 
spustil, vyviezol vozík, spustil sa ďalší...
Sú to moje slniečka... Naložiť, vyložiť vozík... 
Často premýšľam, koľko detí túto činnosť 
zvláda, koľko z  dcériných spolužiakov, ktorí 
sa jej vysmievajú, že má mamu na vozíku, už 
videli vozičkára naživo?
Som zvedavá, čo im zas nakecala dnes...
No môžem nemať krajší deň? Aj keď s vozí-
kom, ale bez vyrážok.

Dagmar Sváteková

Prednedávnom som túto myšlienku počula 
v jednom	filme	a aj	keď	som	videla	následne	
túto vetu v praxi hlavného hrdinu, neveno-
vala som tomu nejakú veľkú pozornosť...

Rok a  pol intenzívnej rehabilitácie, ktorú ja 
nazývam bojom za  svoj najväčší sen, ma 
naučil veľmi veľa. Najpodstatnejšie je však 
bojovať so svojím vlastným telom a mysľou. 
Od  narodenia som na  vozíku a  od  lekárov 

som nepočúvala nič iné, len, že nikdy ne-
budem chodiť, nakoľko mám narušené cen-
trum rovnováhy. Pred pár dňami som prvý-
krát skúsila, aké to je stáť len s oporou o stôl 
pomocou rúk. „Ja to nedám, veď mám naru-
šenú rovnováhu, neustojím!“ pomyslela som 
si a nechala to zájsť až do takej miery, že som 
sa chcela vzdať svojho najväčšieho sna – cho-
diť pomocou barlí. A vtedy som začala vyha-

dzovať všetky negatívne myšlienky typu: „Čo, 
keď spadnem?“ Jednoducho som sa postavila 
a  povedala som si, že toto je najdôležitejšia 
chvíľa v mojom živote a keby som aj spadla, 
zvalím sa na stôl, alebo ma zachytí moja fy-
zioterapeutka stojaca vedľa mňa. Moje telo 
akceptovalo moje myšlienky a  pád sa neko-
nal. Boj so samým sebou je ten najťažší, ale 
stojí za to!                                                        Dominika

monika jalakšová - oči mi skoro vypadli z jamôk

dagmar Sváteková - Vozík nie je vyrážka 

dominika matáková - Vyhoďte „odpadky“ zo svojej hlavy
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Centrum regeneráCie a prevenCie Chorôb v rovinKe 
pod vedením Dr. niké mosznyák poskytuje nasledujúce terapie:

ŠpeCializovaná ambulanCia KliniCKej psyChológie

PhDr. Mária Sopková , T. Andrašovana 46, 97401 Banská Bystrica
(Mestská časť Belveder - Polyfunkčný Dom Moyses)

Tel.: +421 (0) 048 420 49 68, Mobil: +421 905 305 244
www.narrativelife.sk 

Psychodiagnostika detí a dospelých, individuálna psychoterapia, rodinná 
terapia, biofeedback a neurofeedback terapia, psychologické poradenstvo 

pre rodičov, partnerov, rodiny, pomoc v ťažkých životných situáciach, 
psychológia zdravia, psychotesty vodičov, zbrane, SBS

poskytuje rehabilitačné služby zamerané hlavne 
na deti s DMO a inými pohybovými problémami formou 

TheraSuit terapie alebo individuálnej rehabilitácie
pod dohľadom kvalifikovaných fyzioterapeutov. 

R1 – cenTRum inTenzívnej TeRapie
Rudohorská 27
97411 Banská Bystrica

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

www.centrumr1.sk

POZVÁNKA
Pozývame Vás na  podpornú skupinu pre rodiny s  deťmi s  autizmom 
a priaznivcov, ktorá sa bude konať každú stredu v týždni od 9,30 - 11,00 hod. 
v Komunitnom centre Fončorda, na Havranskom v Banskej Bystrici. Môžu medzi 
nás prísť rodičia detí, dospelí ľudia s autizmom, ale aj príbuzní a priatelia. Bu-
deme hovoriť o témach, ktoré sú s autizmom spojené. Môžete sa zapojiť do na-
šich plánovaných aktivít. Vítaní budú aj ľudia, ktorí by chceli pomôcť svojou 
dobrovoľníckou činnosťou pri našich akciách. Máte možnosť spoznať nových, 
skvelých ľudí zapálených pre dobré a nové veci.

Teším sa na vás, Mária Helexová 
Prihlásiť sa môžete na e-mail: sposabb@gmail.com

Hľadám spoľahlivého, zodpovedného študenta/tku VŠ, najradšej 
z  odboru sociálna práca, ktorý/á by mal/a mať ukončený baka-
lársky stupeň štúdia alebo tento odbor už v  krátkom čase vyštu-
doval/a a  ktorá/ý by mi občas vypomáhal/a pri štúdiu alebo pri 
voľnočasových aktivitách ako osobná/ý asistent/tka za  finančnú 
odmenu. Ide o  asistenciu v  Banskej Bystrici, jej mestskej časti. Se-
riózni záujemcovia sa mi môžu ozvať v popoludňajších hodinách 
na mobil. č. 0907 076698 alebo na 0907 802 678.

Ďakujem, s pozdravom Zuzana.

ChCete sa naučiť KvalifiKovane opatrovať?
Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb

poskytuje	v Bratislave	certifikovaný	220-hodinový	
jarný alebo jesenný KURZ OPATROVANIA

Kontakt: 
info@apssvsr.sk

empatia@opatrovaniedoma.sk
tel.: 0948 567 711

Kontakt:
t.č. 0911 897 377
e-mail: nike.mozsnyak@gmai.com
www.skenarterapia.sk

• Skenar terapia • Oxygenoterapia •  Terapia energetickou dekou • 
• Bowen terapia •  Bioptron • Devény terapaia a snoezelen •

Devény terapia s kyslíkom alebo snoezelen, 
príp. vibračnou terapiou podľa chuti pacienta.

 

BATESOVA METÓDA 
 

 

 

SCENAR TERAPIA 
 

zlepšenie zraku 
prirodzenou cestou 

(konzultácie, semináre) 

špeciálna elektroliečba 
v kombinácii s 

energetickou dekou 
 

 

Ing. Daniela Maťuchová 
Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica 

daniela.matuchova@gmail.com 
 0907 88 55 01                  www.provitalis.sk 

 

 

 

Najbližšie sa Devény terapia koná v týchto termínoch:
13. - 17. 8. 2016        19. 9. - 23. 9. 2016        17. 10. - 21. 10. 2016
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Erika Ďurisová
fyzioterapeut - ergoterapeut špecialista,

so 43-ročnou praxou, z toho 30 rokov v NRC Kováčová.

Ponúkam poradenstvo v oblasti nácviku sebestačnos-
ti, sebaobslužných úkonov, presunov, starostlivosti 
o handicapovaného rodinného príslušníka.

V banskobystrickom regióne som ochotná prísť do do-
mácnosti a tieto úkony aj ukázať, poradiť, ako pri sta-
rostlivosti postupovať, prípadne pomôcť pri výbere po-
trebných pomôcok pre handicapovaného na uľahčenie 
úkonov v bežnom živote. Cena dohodou.

Kontakt: 0918/797 054. 
erika.durisovazv@gmail.com

Hľadám ďalšieho asistenta/tku, podmienka je, aby 
mal/a vodičský preukaz. Práca by spočívala v tom, že 
by mi pomáhal/a s ranným obliekaním, občas pri uče-
ní a hlavne s doprovodom na výletoch a spoločenských 
akciách.
A aj by sme občas trávili spolu víkendy. Je veľmi dôle-
žité, aby mal/a dobrú kondíciu, pretože ma treba všade 
prekladať a skladať vozík do auta. Hľadám pohodové-
ho, priateľského a  spoločenského človeka s  pochope-
ním pre zdravotne ťažko postihnutých ľudí z BB a oko-
lia. Odmena 2,76-€ /1hod.

Simona Strelcová
e-mail: barbierosella82@gmail.com

tel. číslo: 0907 812 637
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C K M A T K A A D E K A N Ž S D Ž
Ý E I O C CH D O E L E O A A Ž O T
C A L M L E R M O N T O V K L A Z
M I H I O Á O N P E Ó A P Á U A S
P T E B N F Y I S L N T N A Č O A
K B O L A A L B F A Y B E I N D O
C M A R E R Y E I Y S N A C E S A
K I M I M O D N Y L Z T Á L A L C
K A B A R E T E O S O I O R A E Á
A D E I R T T O J K E K K K N D L
S E L E N I D L Z O Ú R S A A E A

CH O R D Á T Y S A I V Ý K R E S P
Y N Í M A T I V T I R Á P O T S I

oSEmSmERoVkA
Legenda:  ACETÓN, BALADA, BARDEJOV, 
CELINA, CIELE, CLONA, CMAR, DEKAN, 
FARMA, FEDERER, FYZIKA, CHLIEB, 
CHORDÁTY, KABARET, KANEC, KETÓNY, 
KLONY, KOLEDA, KOLIBY, KOVÁČ, 
LERMONTOV, MATKA, METLA, MIMIK, 
NÁLOŽ, NÁROD, NOTES, OKRESY, PALÁC, 
PILOT, PLYNÁRNE, RIZOTO, SAVANA, 
SELENID, SKALA, SLEDE, STOKA, STOPÁRI, 
TRIEDA, ÚKONY, VITAMÍNY, VÝKRES, 
ZAČIATOK.

Tajničku osemsmerovky tvorí 33 nevyškrtaných 
písmen.                                       Autor: Marek Pataky

Odpoveď: .........................................................................................................................
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LOGISTIKA - DODÁVATEľ ZARIADENÍ PRE SOCIÁLNE SLUžBY
•	zdravotnícke	pomôcky,	lôžka,	nábytok
•	práčovníctvo,	hygiena
•	gastrozariadenia	a doplnky
•	vetranie	priestorov,	projekcia,	servis
tel.	+421	903 270 119	•	e-mail:	huliciak@@yahoo.com	•	www.humiss.sk

HUMISS, spol. s r.o.   Dolné Srnie č.475, 916 41 Dolné Srnie
tel.:	+421	903 270 119		•		www.humiss.sk		•		e-mail:	huliciak@yahoo.com

Navliekač a vyzuvák 
ponožiek

Navliekač a vyzuvák ponožiek sú novinkami na trhu a majú širo-
ké zameranie pre ľudí s rôznymi zdravotnými problémamy.
Pomôcky sú vhodné pre navliekanie a vyzúvanie všetkých dru-
hov ponožiek včítane silonových a špeciálnych kompresivných 
ponožiek na krčové žily.
Tieto pomôcky uvítajú predovšetkým ľudia, ktorí mají problémy 
s chrbticou, krížami, bedrami, kolenami, kĺbmi a pod., ďalej ľudia 
po úrazoch, ľudia trpiaci nadváhou, tehotné ženy a v neposled-
nom rade ľudia v staršom veku. 
Sami se presvedčte, ako jednoducho si s  pomocou navliekača 
ponožiek navlečiete ponožky a s pomocou vyzuváku ponožky vyzujete, úplne bez cudzej pomoci, bez nutnosti ohýbania sa, iba s 
pomocou jednej ruky.
„Navliekač a vyzuvák ponožiek sú praktické a jednoduché pomôcky, ktoré uľahčia život ľudom s pohybovým ochorením všetkých vekových 
kategorií. Ocenia ho nielen seniori s kĺbovým ochorením chronického charakteru, ale i mladší ľudia napr. po úrazoch, po operáciách medzi-
stavcových platničiek. Používať tieto pomôcky môžete pri všetkých diagnózach bez akéhokoľvek obmedzenia.“  primár, rehabilitácie

Obidve pomôcky môžete rozobrať na dve časti. Balenie zabezpečuje miestne združenie invalidov.
Pomôcky si môžete objednať / zakúpiť na našej webovej stránke prostredníctvom mailu, prípadne objednať telefonicky alebo písomne.
Pomôcky vám budú doručené dobierkou na adresu v najkratšom možnom termíne, v prípade väčšieho množstva nad 10ks a požadovanej prezentácie po-
môcky dovezieme osobne maximálne do 14 pracovných dní od prijatia objednávky.
Výrobcom a konštruktérom vyrobené pomôcky sú patentovo chránené, môžete si ich zakúpiť od našich zmluvných distribučných a obchodných partnerov.
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Naša organizácia vznikla v decembri 2011. Zakladateľkami sme dve 
mamičky, ktoré máme dieťa so zdravotným postihnutím, Lucia Ta-
žiková a  Darina Pištejová. Našim cieľom bolo zlepšiť našim deťom, 
ale aj iným deťom s podobným osudom, podmienky pre ich rozvoj 
a trávenie voľného času.

Celý rok 2012 sme hľadali vhodné priestory, v ktorých by sa mohla 
mládež a dospelí so zdravotným postihnutím stretávať a zmyslupl-
nou činnosťou rozvíjať svoje zručnosti a schopnosti. Také sme si vy-
hliadli v časti objektu Jazykovej školy na Užhorodskej 8, v Košiciach 
(bývalé jasle) a rozhodli sme sa, že v nich vybudujeme denný stacio-
nár. Mesto Košice nám priestory dalo do prenájmu s výraznou zľavou 
ako prípad osobitného zreteľa v  decembri 2012. V  priebehu apríla 
až augusta 2013 sa nám podarilo dlho nevyužívané a  zanedbané 
priestory bývalých jaslí zmeniť na vskutku útulné zariadenie sociál-
nych služieb, Denný stacionár Forresta Gumpa.

Zámer sa vydaril vďaka tisíckam dobrovoľníckych hodín, ale aj ústre-
tovým	úradníkom	štátnej	správy	a samosprávy.	Projekt	sme	financo-
vali	z 2%	dane	z príjmov	a z darov	súkromných	osôb	a firiem.	Za čo	
všetkým úprimne ĎAKUJEME.

A prečo	sme	sa	rozhodli	pomenovať	našu	organizáciu	po filmovom	hr-
dinovi	Forrestovi	Gumpovi?	Dôvodom	bolo	jedno	z posolstiev	filmu,	
ktoré sa stalo naším heslom: „Aj osoby so zdravotným postihnutím 
môžu byť pre spoločnosť užitočné a môžu prežiť plnohodnotný život.“

činnosť organizácie
Svojou činnosťou chceme prispieť k  integrácii osôb so zdravotným 
znevýhodnením do spoločnosti a zmierňovať nepriaznivé dôsledky 
ich zdravotného postihnutia tak, aby sa rešpektovala ich individuali-
ta, možnosti vývoja, schopnosti a potreby.

Medzi našu hlavnú činnosť patrí poskytovanie sociálnych služieb 
v Dennom stacionári Forresta Gumpa.

Pobyt v  zariadení denného stacionára zvyšuje kvalitu života pri-
jímateľovi sociálnej služby a normalizuje ho v  rodine. To znamená, 
že osoba so zdravotným postihnutím ostáva v rodine a čas dňa trávi 
v kolektíve seberovných, kde vykonáva zmysluplnú činnosť s cieľom 
rozvoja svojej osobnosti. Zároveň rodina, ktorá zabezpečuje celo-
dennú starostlivosť pre svojho handikepovaného príbuzného, je 
na niekoľko hodín z dňa odbremenená od tejto starostlivosti, a tým 
je jej umožnená sebarealizácia, či už v  pracovnom procese, alebo 
v inej oblasti života.

Ďalšie činnosti:  
•	 sociálne poradenstvo, napr. v  oblasti poskytovania príspevkov 

na kompenzáciu zdravotného postihnutia,  
•	 špeciálno-pedagogické poradenstvo v oblasti výchovy a vzdeláva-

nia,

•	 ekonomické poradenstvo pre osobných asistentov, pre invalidných 
občanov, pre chránené dielne, pre neziskové organizácie, vrátane 
spracovania daňového priznania,

•	 zapožičiavanie špeciálno-pedagogických a zdravotníckych pomô-
cok,

•	 sprostredkovanie osobných asistentov.

činnosť denného stacionára
Denný stacionár poskytuje tieto služby:
•	 pobyt v pracovných dňoch v čase od 7.00 – 17.00 hod.,
•	 pomoc pri odkázanosti, ako napr. pomoc pri sebaobsluhe, 
•	 sociálnu rehabilitáciu, ktorou je podpora samostatnosti, nezávis-

losti a sebestačnosti, nácvik priestorovej orientácie a samostatné-
ho pohybu, nácvik sociálnej komunikácie, nácvik sebaobsluhy, po-
užívanie špeciálnych pomôcok, vykonávanie  jednoduchých prác 
a pod.,

•	 pracovnú terapiu za účelom obnovy, udržania a rozvoja fyzických, 
mentálnych a  pracovných schopností klienta a  osvojenia pracov-
ných návykov a  zručností, ako napr. triedenie, lepenie, strihanie, 
modelovanie, montážne a  demontážne práce, šitie, samoobsluž-
ná činnosť, príprava jednoduchých jedál, stolovanie, upratovanie 
a pod., 

•	 záujmovú činnosť, ktorej súčasťou je kultúrna, spoločenská a špor-
tová  činnosť s  cieľom rozvíjania estetického cítenia a  celkového 
rozvoja osobnosti, ako napr. hudobný, dramatický, výtvarný, špor-
tový krúžok a krúžok anglického jazyka.   

•	 iné terapie, ako napríklad hipoterapia
•	 sociálne poradenstvo nielen pre svojich klientov, ale aj pre ich ro-

diny,
•	 sprostredkovanie ďalšej odbornej pomoci
•	 stravovanie

klub Forresta gumpa, n.o.

Klub Forresta Gumpa, n.o.
Kvetná 16, 040 15 Košice - Šaca

Denný stacionár Forresta Gumpa
Užhorodská 8, 040 11 Košice

IČO:	457	37	584	•	DIČ:	282	0018	575	
mobil: 0903269043, 0911555432

e-mail: luciatazikova@centrum.sk
banka:	Fio	banka,	a.s.	•	č.	ú.:	2900	221	270	/	8330	

http://klubforrestagumpa.webnode.sk/
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OBODNÁ EURÓPA • ŽENA Z LESOPARKU • FIDELOVI BANDITI
21.august 2016 15:00

Banská Štiavnica, Amfiteáter

MODERUJE RICHARD VRABLEC

Vstupné je bezplatné pre osoby s mentálnym a zdravotným postihnutím a pre deti do 140cm. 
Vstupné pre verejnosť v predpredaji do 31.7.2016 12€, od 1.8.2016 15€ na mieste 20€

Predpredaj Ticketportal, Čajovňa Klopačka, Informačné centrum Banská Štiavnica.
Zmena programu je vyhradená.

Vstup od 14:00             OUMAR CHEVARA CAMARA (Belgicko)



Podrobnejšie informácie nájdete na www.spig.sk
alebo volajte našu bezplatnú linku 0800 105 707
Navštívte náš informačný portál www.inakobdareni.sk
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 Výhody najnovšej šikmej schodiskovej plošiny SPZ 15 Stella:

ü madlá sklápané dolu - aj v zbalenom stave je veľmi kompaktná 
s príjemným dizajnom 

ü plošina plne automatizovaná 

ü vybavená variabilným programom

ü má displej zobrazujúci aktuálny stav, činnosti, ktoré plošina 
vykonáva, stav nabitia, hlásenie pre servis

ü pri prevedení s gsm modulom je automaticky nahlásené 
stav plošiny, servisné intervaly, či iné potrebné informácie 
servisnému pracovníkovi sms správou

Doplatok do 10% za vás vyriešime v rámci Klubu SPIG.

Prvých 10 zákazníkov získava tablet!
         Volajte hneď  0800 105 707!

Majte doma to najlepšie!


