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Prišiel september, čas u žiakov nie vždy obľúbený, ale krásny, keď sa príroda začne farbiť žiarivými jesennými farbami. A naše nové číslo pre Vás je tu tiež.

Centrum samostatného života

Za náš časopis sa neplatí. Môžete si ho dať poslať aj poštou,
dajte nám vedieť na našej bezplatnej telefonickej linke
SPIG s. r. o. 0800 105 707.
Naši obchodní zástupcovia ich rozdávajú na ÚPSVaR, do lekární, na zdravotné strediská či úrady. Tiež ich posielame
rôznym združeniam.
Naša spoločnosť SPIG s. r. o. v tom vidí lepší zmysel, ako rozdávať reklamné predmety.
Myslíme si, že nie len chlebom je človek živý a chceli by
sme sa prezentovať s touto našou ideou. My vám nechceme len niečo predať, my chceme, aby sa vám žilo o niečo
lepšie. A aspoň informovaním, AKO SA TO DÁ dosiahnuť,
aké sú cesty a možnosti k lepšiemu zvládnutiu denného
žitia sa o to snažíme.
Opakujeme zoznamy príspevkov a nadácií. Aktuálne pridávame informácie. Teraz je tu napríklad informácia o príspevku na diétne stravovanie a iné témy, ako sa lepšie zorientovať a pomôcť si.
Ďakujeme vám za váš záujem a tešíme sa, ak sme vám aspoň trošku pomohli...
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¨ CENTRUM SAMOSTATNÉHO ŽIVOTA

Oslobodenie od úhrady za diaľničnú známku
ZÁKON z 27. novembra 2013 o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov v § 7 hovorí o oslobodení od úhrady diaľničnej
známky toto:
Od úhrady diaľničnej známky sú oslobodené vozidlá a jazdné súpravy ktoré sú zaregistrované osobou, ktorá je držiteľom parkovacieho
preukazu a to podľa §17 zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia.
V praxi to bude znamenať, že všetky osoby s ŤZP, ktoré sú držiteľmi
parkovacieho preukazu od 1.1.2015 nemusia mať diaľničné známky
a sú oslobodené od úhrady a budú sa preukazovať práve platným
parkovacím preukazom.
POZOR! Tento zákon nadobúda účinnosť až 1. januára 2015!
Do konca roka 2014 preto stále platí toto:
Zdravotne ťažko postihnutí a diaľničné nálepky
Oslobodenie od platenia nálepky za užívanie diaľnic a rýchlostných
ciest sa vzťahuje len na osoby s ťažkým zdravotným postihnutím,
ktorým na motorové vozidlo bol poskytnutý peňažný príspevok
na zvýšené výdavky súvisiace so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla podľa § 8 zákona č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Uplatnenie výnimky za užívanie diaľnic a rýchlostných ciest vozidlom bez úhrady je prísne viazané na prepravovanú osobu s ťažkým
zdravotným postihnutím, ktorá musí byť prítomná vo vozidle a musí
sa preukázať rozhodnutím úradu práce, sociálnych vecí a rodiny
o priznaní peňažného príspevku na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného motorového
vozidla.
Pokiaľ postihnutá osoba nie je vo vozidle prítomná, výnimka platí pre vozidlo len v prípade ak je na spiatočnej ceste po vykonaní
prepravy postihnutej osoby do zdravotníckeho zariadenia alebo podobného zariadenia. Vodič tohto vozidla sa musí preukázať potvrdením o prijatí pacienta do zdravotníckeho alebo podobného zariadenia, alebo dokladom o poskytovaní sociálnych služieb občanovi
s ťažkým zdravotným postihnutím v zariadení sociálnych služieb.
CSŽ n.o.

Platenie poistného
Aké poistné štát platí za poistencov štátu a v akej výške.
Štát platí za fyzickú osobu poistné:
• na starobné poistenie 18 % z vymeriavacieho základu (ak je sporiteľom v II. pilieri, Sociálna poisťovňa postupuje 4 % príslušnej DSS),

• na invalidné poistenie 6 % z vymeriavacieho základu,
• do rezervného fondu solidarity 2 % z vymeriavacieho základu.
Vymeriavací základ, z ktorého štát platí poistné na dôchodkové poistenie je:
• pre fyzickú osobu, ktorá sa riadne stará o dieťa v období, v ktorom
sa jej poskytuje materské, a pre osobu starajúcu sa o dieťa do 6
rokov alebo o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom
– mesačne 60 % jednej dvanástiny všeobecného vymeriavacieho
základu, ktorý platil v kalendárnom roku, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, za ktorý platí poistné, pre rok 2014 je to
suma 483,00 eur,
• pre osoby, ktorým sa poskytuje príspevok na opatrovanie a pre
osobných asistentov – minimálny vymeriavací základ (pre rok
2013 platil minimálny vymeriavací základ v sume 393 eur, pre rok
2014 platí minimálny vymeriavací základ v sume 402,50 eur).

Jednorazová dávka v hmotnej núdzi
Členom domácnosti, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,
je možné poskytnúť jednorazovú dávku v hmotnej núdzi. Jednorazová dávka v hmotnej núdzi je určená na čiastočnú úhradu mimoriadnych výdavkov členov domácnosti, ktorým sa poskytuje pomoc
v hmotnej núdzi. Slúži najmä na zabezpečenie nevyhnutného ošatenia, bielizne, obuvi, nevyhnutného vybavenia domácnosti (postele, stola, stoličky, chladničky, sporáku, variča, vykurovacieho telesa,
paliva, práčky, periny, posteľnej bielizne, bežného kuchynského
riadu), mimoriadnych liečebných nákladov alebo školských potrieb.
Poskytovanie pomoci v hmotnej núdzi a poskytovanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi sa navzájom nevylučujú. O poskytnutí
jednorazovej dávky v hmotnej núdzi rozhoduje obec, v ktorej majú
členovia domácnosti, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, trvalý pobyt. Jednorazová dávka v hmotnej núdzi je financovaná z rozpočtu obce. Jednorazovú dávku v hmotnej núdzi možno
poskytnúť len členom domácnosti, ktorým sa poskytuje pomoc
v hmotnej núdzi.
Tlačivo na žiadosť o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi je k dispozícii na úrade príslušnej obce alebo mesta alebo na jeho webových
stránkach.
Jednorazovú dávku možno priznať jednorazovo do výšky preukázaných skutočných výdavkov, najviac do výšky trojnásobku sumy
životného minima (t.č. 594,27 eur),je to pre jednu plnoletú fyzickú
osobu. Súčet súm opakovane priznanej jednorazovej dávky v tom
istom kalendárnom roku nesmie presiahnuť sumu podľa prvej vety.
Zdroj: internet

Sociálne poradenstvo pre ľudí s ťažkým telesným postihnutím Vám poskytnú v
Centrum samostatného života n.o
Tehelná 26,831 03 Bratislava
tel.02/ 44451923
e-mail : csz@csz.sk
web: www.csz.sk
FB: www.facebook.com/pages/Centrum-samostatného-životano/288754665119
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Oblasti v ktorých sa poradenstvo poskytuje:
• sociálne zákony a sociálna pomoc pre občanov s ŤTP,
• zákon o zdravotnej starostlivosti,
• kompenzačné pomôcky pre občanov s ŤTP,
• zákon o službách zamestnanosti – zamestnávanie občanov s ŤTP,
• ochrana ľudských práv a slobôd občanov s ŤTP,
a iné.

POMÔCKY PRE ŤAŽKO ZDRAVOTNE POSTIHNUTÝCH ¨

Schodisková sedačka PLATINUM
Najnovší produkt mimoriadnej kvality v oblasti schodiskových výťahov.

SPIG s.r.o. ponúka POMÔCKY PRE ŤAŽKO ZDRAVOTNE POSTIHNUTÝCH
Študentská 12, 960 01 Zvolen, e-mail: spig@spig.sk, bezplatná linka 0800 105 707, www.spig.sk, www.vytahyaplosiny.sk

„STAVBA BEZ BARIÉR“ Výťahová kabína
Máte výťah v paneláku? Vyhovuje aj pre vozíčkára? Aké sú optimálne rozmery výťahovej kabíny?

Minimálne rozmery a rozmiestnenie doplnkov výťahovej kabíny
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¨ SKUTOČNÝ PRÍBEH

KEĎ ROZPRÁVAJÚ PRSTY
Simonka, bolo mi cťou zoznámiť sa s Tebou. Prečo?
Keď pozriem do tvojich očí, vidím v nich húževnatosť a lásku krásnej
21-ročnej slečny, ktorá napriek ťažkému osudu zvláda životné situácie s pokorou. Si veľkým príkladom pre všetky dievčence v Tvojom
veku.
Táto dievčina prekonala detskú mozgovú obrnu, je inak obdarená.
Nohy jej nahradil invalidný vozík, z úst nepočujete slovíčka, ale keď
sa dívate na jej prst, ktorým ukáže na abecednej tabuľke, tak viete, čo
Vám chce povedať. Spoločnosť jej robí počítač, tablet a s kamarátkami si píše aj cez mobil sms.
Keď si šla prvýkrát do školy, bála si sa? Ako ťa prijali spolužiaci?
Áno bála, no prijali ma medzi seba ako zdravú, pomáhali mi. V škole
som vždy dosahovala vynikajúce výsledky.
Určite si chodievala často do kúpeľov, ako sa Ti tam páčilo?
Pravidelne do 5 rokov som chodila na rehabilitačné pobyty do ČR,
na neurolόgiu do Nového města na Moravě k MUDr. S. Severovi, kde
som pri reflexnom cvičení s p. Čápovou, ako 2 ročná zažila českého
a nemeckého neurolόga Prof. MUDr. V. Vojtu. Od 3 rokov som navštevovala Špecializovaný liečebný ústav „Marína“ v Kováčovej, kde
so mnou cvičila Vojtovou a Bobathovou metodikou fyzioterapeutka
Saška Fülleová, ktorú by som chcela týmto vyzdvihnúť za jej vynikajúcu a obetavú prácu. Neskôr som chodila rehabilitovať do Detskej
fakultnej nemocnice v Banskej Bystrici.
Keď som nastúpila do školy, terapeuti chodievali za mnou cez prestávky a cvičili sme v kabinete.
Cvičenia bývali veľmi náročné, ale oplatilo sa.
Pri tvojej diagnóze si podstúpila veľa operácií, ktoré bolo najnáročnejšie?
Kvôli zlepšeniu môjho zdravotného stavu som absolvovala veľa
operácií, napr. v máji 2004 som musela podstúpiť zložitú operáciu
bedrového kĺbu a plastiku striešky, operáciu vykonal operatér z ČRBrno Prof. doc. MUDr. Jan Poul CSc., pravidelne 1 – 2 razy do roka
som navštevovala aj jeho špeciálnu ortopedickú ambulanciu v Brne.
V roku 2006 som podstúpila ďalšiu operáciu v Přerove, kde mi vyššie
uvedený operatér zastavil rast na pravej nohe špeciálnou technikou
vsunutím zarážok na dist femur z dôvodu 3 cm skrátenia po operácii
bedrového kĺbu na ľavej nohe.
V roku 2012 som prvý raz podstúpila zákrok v medicínskom centre v Krakowe, trval asi 15 až 17 minút. Metódou Dr. Ulzibata mi
Dr. Alexey Repetunov z Tule (Rusko) uvoľnil 18 svalov. Ranky po zákroku som mala také malé, ako by som sa pichla špendlíkom. Liečbu
metódou Dr. Ulzibata som podstúpila aj druhý raz v marci 2013. Liečba metódou Dr. Ulzibata – fibrotómia mi veľmi pomohla a skvalitnila
môj život, sú viditeľné zmeny, čo sa týka aj písania, rýchlejšie a lepšie sa mi píše, písmo sa tiež viditeľne zlepšilo, je úhľadnejšie. Mám
voľnejšie ruky, nohy a ramená, lepšie sa mi sedí. Pred zákrokmi som
mala bolesti rúk a nôh, najviac však na ľavej nohe a ruke.
Bolesť mi po liečbe touto metódou úplne ustúpila. Po týchto dvoch
zákrokoch mám uvoľnených spolu až 45 bodov na rukách, nohách,
chrbáte a na svaloch tváre a krku. Celkovo som pohyblivejšia a uvoľnená, mám lepšie držanie tela. Po zákroku som jeden mesiac nemohla vôbec cvičiť, no hneď po uplynutí mesiaca od operácie som začala
pomaly rehabilitovať.
Po operáciách bolo treba intenzívne rehabilitovať. Čo ti najviac
pomáha v tomto období?
Pravidelne chodím na rekondično- rehabilitačné pobyty k moru.
Denne cvičím na Motomede Viva 2 s elektrickým motorom na dolné končatiny a horné končatiny, môj zdravotný stav sa týmto každodenným cvičením zlepšil. Motomed je vybavený počítačom, ktorý
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na začiatku môjho prvého cvičenia ukazoval počet spazmov na dolných končatinách až 27, dnes je tento počet spazmov výrazne nižší
a to v počte iba 2 až 4 spazmy, čo je viditeľný pokrok. Nadobudla
som svalovú hmotu v oblasti lýtok, čo som predtým nemala a svaly
v týchto miestach som mala veľmi ochabnuté. Keďže veľa píšem precvičujem denne aj hornú časť tela.
Čo rada robíš vo svojom voľnom čase?
Veľmi rada čítam väčšinou knihy o vlkolakoch, anjeloch, upíroch –
prečítala som Twilight ságu, Upírske denníky a iné. Rada pozerám
filmy, hlavne v anglickom jazyku, až na strednej škole som sa začala
učiť anglický jazyk, na základnej škole som bola oslobodená od cudzieho jazyka, kvôli rečovej bariére - pretože vôbec nerozprávam.
Mám veľmi rada spoločnosť. Veľa času trávim aj s kamarátmi...
Čítala som Tvoje rozprávky, sú krásne, čo ťa inšpirovalo k písaniu?
Knihy. Chcela som patriť k autorom úspešných kníh.
K písaniu som sa dostala ako tretiačka na základnej škole. Jedného
dňa som skúsila napísať rozprávku a veľmi sa mi to zapáčilo. Nasledovala ďalšia a ďalšia, boli väčšinou o zvieratkách, ktoré mi aj uverejnili v školskom časopise. Potom som sa venovala nejaký čas básňam,
zrazu som túžila stať sa spisovateľkou. Povedala som si, že napíšem
knihu, ktorá sa volá „Mária a čarovný prsteň“. Je o dievčati, ktoré sa
svojím neuváženým prianím dostane do rozprávkovej krajiny, pomocou čarovného prsteňa. Na začiatku letných prázdnin som túto knihu dopísala a pripravujem ďalšiu. Zatiaľ poviem len toľko, že sa volá
„Vyryté v srdci a pamäti“. Bude plná vtipných príhod, ktoré sme zažili
spolu s najbližšími priateľmi.
Simona Strelcová
e-mail: barbierosella82@gmail.com
č. účtu: 2881445155 / 0200
tel: 0944 963 956 (len SMS)

TERAPIE ¨

Metóda MFK
MFK je unikátna fyzioterapeutická metóda prepájajúca vedomosti a zručnosti
fyzioterapeutov s najmodernejším počítačovým softvérom. Pre fyzioterapeuta sa
v metóde MFK stáva počítač neoddeliteľnou
súčasťou jeho práce. Fyzioterapeut je vďaka
nemu schopný nájsť rýchlejším a efektívnejším spôsobom najoptimálnejší spôsob terapie. Počítač však neslúži len ako diagnostické zariadenie, ale aj ako navigátor ďalšieho
postupu liečby.
Liečba v súlade s technikou
Podľa autorky systému MFK Martiny Končalové princíp využitia metódy spočíva
v diagnostických a liečebných znalostiach
vychádzajúcich z ortopédie, fyzioterapie,
neurológie, psychosomatiky, akupunktúry aj
reflexológie. Na základe zistených, diagnostikovaných a vyhodnotených dát pomocou
špeciálneho softvéru zvolí terapeut vhodnú
liečebnú techniku.

niec pre Vás navrhne tú najvhodnejšiu terapiu, ktorú Vám môže ponúknuť a aplikovať.
Jednoduché vyšetrenie
Prvým krokom k úspešnej liečbe je jednoduché kinetické vyšetrenie svalov. Ak sa budete riadiť pokynmi fyzioterapeuta, bude pre
Vás vyšetrenie nenáročné a bezbolestné. Je
však nutné použiť metódu, ktorá skutočne
ukáže, ako Vaše svaly fungujú. Počas vyšetrenia Vám fyzioterapeut bude priebežne
ukazovať na monitore vizualizácie jednotlivých vyšetrovacích úkonov a následne ich
s Vami konzultovať. Vzájomná komunikácia
terapeuta s pacientom je pre nás dôležitá.
Diagnostika inak
Počítačový program MFK umožňuje zobraziť
projekciu svalového, kĺbového, nervového
i vnútorného systému Vášho tela. Počas krátkej chvíľky máprehľad o Vašom pohybovom
systéme a môže spoznať príčiny a následky
akútnych i chronických ťažkostí. Program
porovnáva nálezy a hodnotí vývoj zmien.
Môže tak dostať ucelenú predstavu o účinkoch zvolenej terapie.
Terapia šitá na mieru
MFK Systém umožňuje vďaka počítačom určiť správnu diagnózu a uplatniť vyhovujúce
terapeutické procedúry v náležitom poradí.
Terapeut je vďaka aplikácii schopný analyzovať vzťahy rôznych funkčných porúch pacienta. Rola digitálneho spracovania dát je
v tomto prípade nenahraditeľná.

MFK ponúka komplexné riešenie
Jedinečnosť metódy spočíva v nahliadnutí
na kondíciu pacienta ako na celok. Treba mať
na pamäti, že na udržanie funkčného pohybového systému, je nutné udržiavať pohybový systém v rovnovážnom stave. Problémom klasických fyzioterapeutických metód
je ich nekomplexnosť a zameriavanie sa len
na konkrétny problém v ľudskom tele a neodstraňovanie jeho príčin, ktoré v mnohých
prípadoch leží niekde inde. Program MFK je
však schopný vyhodnotiť veľmi rýchlo príčinu problému v mieste vzniku.
Ako metóda MFK funguje?
Funguje tak, že najprv fyzioterapeut vyšetrí Vaše svaly, diagnózu následne vyhodnotí
s využitím počítačového programu a nako-

Efektívna kontrola a prehľadná anamnéza
Terapeuti Vám po skončení terapie budú
vykonávať pravidelné kontroly a vyšetrenie.
Môžu napríklad pomocou svalového testu
overiť reakciu na liečbu a vhodne naviesť
do prípadných ďalších terapeutických procedúr. Počítačový program môže anamnézu
vygenerovať v mnohých podobách tak, aby
bola čo najzrozumiteľnejšia a dala sa z nej
vyčítať aj história liečby. Môže tak spoločne
získať jedinečnú spätnú väzbu našej liečby.
Časté diagnózy
Metóda MFK prepája prácu fyzioterapeuta
s počítačovým programom MFK systém. Zaoberá sa liečbou funkčných ťažkostí pohybového aparátu, ktoré sprevádza prevažná
väčšina diagnóz stanovených lekárom.
S ktorými ťažkosťami sa môžete obracať
a ktoré sa dajú efektívne riešiť? Uvádzame

základné diagnózy, s ktorými sa najčastejšie trápia ľudia a u ktorých možno obnoviť
funkčné poruchy spôsobujúce bolesti alebo
obmedzenia komfortu hybnosti.
Na fyzioterapiu môžete ale chodiť aj preventívne, teda bez stanovenej diagnózy. Jednostranné, či nadmerné zaťažovanie pohybového systému (dlhodobé sedenia pri počítači,
cvičenie vo fitnes, golf, tenis, squash, ako ai
iné športové aktivity) vedie k svalovej dysbalancii. Tá môže byť príčinou bolesti a obmedzenia pohybu.
Pokiaľ nie je včas liečená, môže viesť najprv
k funkčným a neskôr štrukturálnym zmenám
na svaloch, kĺboch, chrbtici aj ostatných častiach tela.

Medzi najčastejšie diagnózy, pri ktorých
je možné využiť MFK metódu patria:
Roztrúsená skleróza
Úplná endoprotéza kolenného kĺbu
Artróza bedrového kĺbu
Zlomeniny
Vyskočená platnička
Skolióza
Chybné držanie tela
Svalová dystrofia /myopatia/
DMO
Poranenie krížového väzu v kolene

INFORMÁCIE

R1 - centrum intenzívnej terapie
Nám. Ľudovíta Štúra 29
974 05 Banská Bystrica
Jana Kvasnová
0905 947 997
kvasnova.jana@gmail.com
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Článok na zamyslenie pre lekárov
Tento článok by som rada adresovala lekárom a ľudom, ktorí nemajú
pochopenie pre zdravotne ťažko postihnuté detičky. Som matkou
dvoch postihnutých synov Tomáška a Janka. Tomáško má 17 rokov
a Janko mal vo februári 15 rokov. Od malička chodíme s chlapcami
po rôznych vyšetreniach... Stretli sme sa a stále sa stretávame s veľmi príjemnými lekármi, ktorí chlapcov vyšetrujú láskavým spôsobom. Uvedomujú si, že život sa s nimi od malička nemazná, a preto
sa snažia pristupovať k nim s láskou.

Od tej doby má Janko panický strach z lekárov. Išiel len na preventívnu prehliadku k lekárke a povedal, že nechce, aby ho uspali. Našťastie máme veľmi milú a obetavú pani doktorku aj sestričku, ktoré
syna upokoja a každé vyšetrenie robia láskavým prístupom. Týmto
sa im chceme poďakovať za ich trpezlivosť a obetavosť. Podobný
prístup má aj pani doktorka so sestričkou na zubnej ambulancii. Jeden zúbok chlapcom ošetrujú aj hodinu. A na ďalšiu prehliadku už
potom nemajú taký strach.

Ale nie všetci lekári sú rovnakí. Stretli sme sa s neláskavým prístupom lekára na gastroenterologickej ambulancii. Za každých okolností chcel chlapcovi robiť vyšetrenie sondou do žalúdka. Ja som sa
snažila doktora upozorniť, že chlapec to nezvládne, že je ZŤP. Ale on
na vyšetrení stále trval. Samozrejme syn sa bránil, nespolupracoval.
Lekár to vzdal, hodil rukavice o zem a rozčuľoval sa. Dohodli sme
sa na ambulantnom vyšetrení v narkóze. Na vyšetrenie sme čakali mesiac v bolestiach. Ale na deň vyšetrenia nikdy nezabudneme.
Do ambulancie prišli dvaja pracovníci z anesteziologického oddelenia. Prosili sme lekára, aby sme mohli byť pri synovi (ktorý bol úplne
vystrašený), kým mu pichnú injekciu. Odmietol, začal po nás kričať
a doslova nás vyhodil z ambulancie. S manželom sme čakali v druhej
miestnosti a počuli sme ako syn plače, volá nás. Ja som celý čas plakala, manžel bol z toho celý hotový a mal sto chutí vkročiť do ambulancie. Doteraz si to vyčíta, že tak neurobil. Po vyšetrení, ktoré
trvalo pár minút nám ho doniesli. Povedali sme lekárovi, čo si o tom
všetkom myslíme. Že urobil chlapcovi traumu z lekárov na celý život.
Ale on si z toho ťažkú hlavu nerobil, že syn na to zabudne. Sestričke
sme povedali, že s takým prístupom lekára sme sa ešte nestretli a to
chodíme na vyšetrenia do Bratislavy.

Chcem poprosiť lekárov, aby prejavovali viac empatie pre takéto
detičky. Uvedomte si, že vyšetrenie, ktoré im robíte práve vy, nie je
posledné. Čakajú ich ďalšie a ďalšie vyšetrenia, kontroly, hospitalizácie. Tieto detičky sú neustále sledované. A tým, že sa k nim bude
pristupovať láskavým prístupom im len pomôžete.

Vážme si svoje zdravie

nebudú ho vládať opatrovať, polohovať, prebaľovať,... Čo potom?

Poznám dvoch ľudí, ktorí sú vážne chorí a každý je tak rozdielny. Jeden má cukrovku a druhý rakovinu. Diabetik by mal držať diétu, ak
chce ešte žiť plnohodnotný život bez vážnejších zdravotných komplikácií. No muž, o ktorom píšem robí pravý opak. Vie, že cukrovka
je tichý zabijak, a napriek tomu jedáva veľké porcie jedla, napcháva
sa sladkosťami a pije sladené malinovky. Povie: „Veď na niečo musím zomrieť.“ Neváži si zdravie. Už niekoľko rokov má otvorené rany
na nohách a aj tak nedrží diétu. Práve naopak, čoraz viac mu chutí
jesť. Rany ho bolia, hoja sa veľmi pomaly. Celé noci nespáva, lebo
bolesti mu to nedovoľujú. Aj tak si nedá povedať.
Už len preto by som si dávala pozor na seba, nech môžem v noci
spať a netrpieť…
Manželka sa o neho stará, trápi ju, keď vidí ako sa vedome pomaličky zabíja. Viackrát ho prosila, aby si dával pozor na stravu, nech
chodí na vychádzky, lebo sa môže stať, že príde o nohy a čo potom?
Ako bude žiť? Kto sa bude o neho starať? Má výraznú nadváhu,
nechce trochu schudnúť . Nehľadí na iných, že ak ostane bezvládny,

Ďalej sa chcem prihovoriť aj iným pacientom, ktorí čakajú na vyšetrenie. Prosím Vás, uvedomte si, že postihnuté dieťa nevydrží dlho
čakať u lekára. Je hlučné, nervózne, upozorňuje na seba. A my rodičia sme v tomto smere bezradní. Stretla som sa s postojom staršej pani, ktorá mi povedala, aby bol už syn konečne ticho a že mu
mám zalepiť ústa. Je to smutné, keď človek, ktorý toho v živote už
veľa preskákal, Vám niečo takéto povie. Ale naozaj nepochopí nás
nik, kto si tým neprešiel. Pamätám sa, že niekedy boli ZŤP u lekára
uprednostnení, ale dnes to tak nie je. Všetko je to vecou nás občanov. Je na nás či niekomu pomôžeme, podáme pomocnú ruku, alebo sa im otočíme chrbtom a sme voči nim ľahostajní.
Eva Výlupková

Čo by dal druhý muž, ktorý má niekoľko rokov rakovinu za to aby
sa vyliečil. Rodina mu pomáha, manželka pripravuje zdravú stravu,
varí bylinkové čaje a chystá všelijaké iné liečivé potraviny a vitamíny.
On všetko zje. Vďaka tomu ešte žije a tak veľmi chce žiť. Bojuje zo
všetkých síl. Má toľko plánov... Chce sa venovať koníčkom, ktoré ho
vždy napĺňali.
Chce, áno chce, lebo vie, že život je krásny.
Prečo sú niektorí ľudia tak ľahostajní? Nevážia si zdravie, aj keď podlomené, ale kým chodia, počujú, vidia, mali by byť šťastní, že nie sú
odkázaní na pomoc iných a mali by sa tešiť ho života.
Vozičkár by sa rád postavil na vlastné nohy, nevidiaci by chcel vidieť
modrú oblohu. Nepočujúci počuť spev vtáčikov. Poznám viac ľudí
s podobnými problémami a obdivujem ich. Bojujú, nevzdávajú sa
a čudujem sa a obdivujem ich ako zvládajú životné situácie s nadhľadom.
Zdraví ľudia by si mali brať príklad od ľudí Inak obdarených.
Vážme si svoje zdravie, veď ho máme len jedno. Keď oň prídeme
bude neskoro.
Jasmin anjelik

Len srdcom vidí človek správne, to podstatné je očiam neviditeľné.
(Antoine De Saint Exupér)
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Kto môže žiadať o elektrický vozík?
1) Vozík elektrický určený prevažne pre interiér je indikovaný pri
chorobnom stave a pri závažnom postihnutí dolných končatín,
ktoré znemožňuje poistencovi samostatnú lokomóciu a súčasné
závažné postihnutie horných končatín mu neumožňuje ovládanie mechanického vozíka, a to ani mechanizmom pre ovládanie
vozíka jednou rukou. Je určený na obmedzenú lokomóciu v rámci
zúženého bezbariérového interiéru hlavne po rovine za predpokladu zvládnutia fyziologického sedu. Indikácia je podmienená
splnením predpokladu zvládnutia ovládania a riadenia elektrického vozíka poistencom na základe jeho fyzickej a mentálnej
spôsobilosti potvrdenej lekárom FBLR, očným lekárom a psychológom.
2) Vozík elektrický určený pre interiér a exteriér mimo cestnej premávky je indikovaný pri chorobnom stave a pri závažnom postihnutí dolných končatín, ktoré znemožňuje poistencovi lokomóciu,
v kombinácii so závažným chronickým ochorením, ktoré nedovoľuje poistencovi zvýšiť záťaž, a súčasné závažné postihnutie horných končatín mu neumožňuje ovládanie mechanického vozíka.
Je určený na lokomóciu v rámci interiéru a exteriéru mimo cestnej premávky za predpokladu zvládnutia fyziologického sedu.
Nespôsobilosť poistenca zvládnuť zvýšenú záťaž sa verifikuje
záťažovým testom z odborného pracoviska, alebo stanoviskom
príslušného odborného lekára pre dané chronické ochorenie. Indikácia je podmienená splnením predpokladu zvládnutia ovláda-

nia a riadenia elektrického vozíka poistencom na základe jeho fyzickej a mentálnej spôsobilosti potvrdenej lekárom FBLR, očným
lekárom a psychológom.
3) Vozík elektrický určený pre exteriér a cestnú premávku je indikovaný pri chorobnom stave a pri závažnom postihnutí dolných
končatín, ktoré znemožňuje poistencovi lokomóciu, v kombinácii
so závažným chronickým ochorením, ktoré nedovoľuje poistencovi zvýšiť fyzickú záťaž, a súčasné závažné postihnutie horných
končatín mu neumožňuje ovládanie mechanického vozíka. Je
určený na lokomóciu v rámci exteriéru a dopravnej komunikácie za predpokladu samostatného zvládnutia fyziologického
sedu. Indikácia je podmienená splnením predpokladu zvládnutia
ovládania a riadenia elektrického vozíka poistencom na základe
jeho fyzickej a mentálnej spôsobilosti potvrdenej lekárom FBLR,
očným lekárom, psychológom. Zdravotnícka pomôcka je na základe verejného zdravotného poistenia hradená len čiastočne,
do výšky ZFT skupiny L 3.2
Žiadosť/tlačivo o schválenie elektrického vozíka má k dispozícii
zdravotná poisťovňa (VšZP, Union aj Dôvera)
https://www.vszp.sk/.../ziadosti-uhradu-poskytnutie-elektrickeho-vozika
www.union.sk/documents/24531/Ziadost_o_elektricky_invalidny_vozik
www.dovera.sk/download.pl?hash...ID=72

Čo alebo kto je to pracovný asistent?
Pracovný asistent sa môže poskytnúť zamestnancom a samostatne
zárobkovo činným osobám, ktorí sú osoby so zdravotným postihnutím so zmenenou pracovnou schopnosťou pomoc pri vykonávaní
ich zamestnania/samostatne zárobkovej činnosti a osobných potrieb počas pracovného času.
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny poskytne na základe písomnej
žiadosti zamestnávateľovi, ktorý zamestnáva občana so zdravotným postihnutím, alebo samostatne zárobkovo činnej osobe, ktorá
je občanom so zdravotným postihnutím, príspevok na činnosť pracovného asistenta, ak z druhu zdravotného postihnutia a z vykonávanej pracovnej činnosti zamestnanca alebo samostatne zárobkovo
činnej osoby vyplýva potreba pracovného asistenta.
Súčasťou žiadosti o poskytnutie príspevku je údaj o percentuálnej
miere poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť občana so
zdravotným postihnutím, charakteristika pracovnej činnosti, ktorú
zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba vykonáva
na pracovnom mieste, a rozsah pracovného času, zdôvodnenie potreby pracovného asistenta a charakteristika a rozsah pracovnej činnosti pracovného asistenta.
Pracovný asistent na účely tohto zákona je:
• zamestnanec, ktorý poskytuje pomoc zamestnancovi alebo zamestnancom, ktorí sú občanmi so zdravotným postihnutím pri vykonávaní zamestnania a osobných potrieb počas pracovného času,
• fyzická osoba, ktorá poskytuje pomoc samostatne zárobkovo
činnej osobe, ktorá je občanom so zdravotným postihnutím, pri
prevádzkovaní alebo vykonávaní samostatnej zárobkovej činnosti
a pri vykonávaní jej osobných potrieb počas prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti.

Pracovný asistent musí mať 18 rokov veku a spôsobilosť na právne
úkony.
Príspevok sa poskytuje mesačne najmenej vo výške 41 % a najviac
vo výške 70 % celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy
zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí
štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku,
v ktorom sa uzatvára dohoda, t.j. od 1. 1. 2014 je výška príspevku
od 445,11 EUR do 759,94 EUR/mesiac na činnosť jedného pracovného asistenta počas trvania:
• pracovného pomeru zamestnanca, ktorý je občanom so zdravotným postihnutím alebo zamestnancov, ktorí sú občanmi so zdravotným postihnutím, ktorí sú v priamej starostlivosti pracovného
asistenta,
• prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti osobou, ktorá je občanom so zdravotným postihnutím.
Príspevok sa poskytuje na základe písomnej dohody o poskytnutí
príspevku uzatvorenej medzi úradom a zamestnávateľom, ktorý zamestnáva občana so zdravotným postihnutím, alebo medzi úradom
a samostatne zárobkovo činnou osobou, ktorá je občanom so zdravotným postihnutím. Príspevok poskytuje úrad, v ktorého územnom obvode občan so zdravotným postihnutím vykonáva prácu
alebo prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť.
Samostatne zárobkovo činná osoba, ktorá je občanom so zdravotným postihnutím, uzatvára s pracovným asistentom zmluvu o poskytovaní pomoci pri prevádzkovaní alebo vykonávaní samostatnej
zárobkovej činnosti, pričom jedno vyhotovenie zmluvy alebo jej kópiu, je povinná predložiť príslušnému úradu.
Zdroj: UPSVR
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Občianske združenie SPOSA
Poslanie občianskeho združenia SPOSA
Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom Bratislava - (bližšie informácie: SPOSA Bratislava na kontaktnom čísle 0915 703 709 alebo mailom:
sposa@changenet.sk) (ďalej SPOSA) je rodičovské občianske združenie, ktoré zastupuje záujmy detí, mládeže a dospelých, postihnutých
autistickým syndrómom. Cieľom združenia SPOSA je presadzovanie a podpora všetkých opatrení, ktoré budú zlepšovať podmienky a kvalitu
života autizmom postihnutých osôb a ich rodín. (cit. Stanovy SPOSA)
Naše združenie bolo založené v roku 1994 a dnes má celoslovenskú pôsobnosť.
SPOSA Bratislava je riadnym a stálym členom medzinárodnej organizácie Autism-Europe so sídlom v Bruseli v Belgicku.
SPOSA združuje 22 regionálnych organizačných jednotiek.
V Banskej Bystrici je zastúpená SPOSA - Mária Helexová, Jakubská cesta 36, Banská Bystrica
tel.: 0911 360 641, e-mail: helexova@gmail.com, FB Autizmus Sposabb, FB Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom SPOSA BB.
SPOSA je ako už bolo horeuvedené rodičovská organizácia, ktorú zastupujú samotní rodičia detí a dospelých osôb s autizmom. Vedia najlepšie pomenovať potreby nielen svojich blízkych, ale aj problematiku v chode a existencii celej rodiny, ako nevyhnutnej súčasti, ktorá je
potrebná pre vývoj a budúcnosť osôb s poruchou autistického spektra. Rodičia sú prvými a stálymi spoločníkmi, ktorí najvhodnejšie a empaticky vedia precítiť a pomáhať svojim deťom. Sú rodičmi, lekármi, zdravotníkmi, opatrovateľmi, učiteľmi, psychológmi, sociálnymi pracovníkmi, dobrovoľníkmi, v podstate všetkým, čo žiaľ Slovenská spoločnosť, v ktorej sa autizmus vyskytuje už viac ako tri desaťročia, tvrdohlavo
odmieta. Týmto sa snažím poprosiť všetkých v spomenutých profesiách, aby sa snažili s nami, ako najlepším znalcami tejto problematiky
komunikovať skôr, ako sa s našimi deťmi stretnú v praxi. Nie sme tí, ktorí vás otravujú, ale ponúkame vám spoluprácu, aby sa veci zlepšili
k obojstrannej spokojnosti.
Helexová Mária

Zákon o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia - zákon č. 447/2008 Z. z. § 40
ods. 18 o Peňažných príspevkoch na opatrovanie.
Dnes by som Vám drahí čitatelia chcela predstaviť jeden zákon, ktorého dopad na svoj život s dieťaťom s autizmom alebo iným postihnutím
môžete niekedy pocítiť na vlastnej koži. Ako opatrovatelia svojich detí ste podpísali na ÚPSVR papier, že v prípade akýchkoľvek zmien do 8
dní príslušný úrad upovedomíte o tejto skutočnosti a takou zmenou je aj fakt, že vaše dieťa pobudne napríklad v nemocnici viac ako mesiac.
Bez výnimky, že dieťa má komunikačné, emočné a iné problémy, ktoré personál v nemocnici bez vašej pomoci nie je schopní zvládnuť a vy
pri svojom dieťati trávite v diskomforte, v stiesnených podmienkach, ktoré nemá ani väzeň v base a veľakrát s minimom spánku a o pravidelnej strave ani nehovoriac – „opatrujete ho aj v nemocnici,“ pochopia len tí, čo takéto detičky majú. Ja ako matka chlapca s autizmom viem
o čom píšem, mám už toho odžitého dosť. Aby si nepovyťahoval infúzky, musela som pri ňom presedieť hodiny. Pretože nedokáže byť sám
a dostal by sa do afektu, často som spávala pokrútená na posteli s ním, v strehu, aby si v spánku nevytiahol chiraflexku z ruky.
Týmto článkom vám chcem ukázať, aké nezmyselné zákony rozhodujú o našich životoch a naša nevedomosť a nezáujem o ne sa nám môžu
postarať o prázdnejšiu peňaženku aj napriek tomu, že sa nadrieme, píšem to takto, lebo zvládnuť takéto deti je skutočná drina.
Citácia zákona: Zákon o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia - zákon č. 447/2008 Z. z. § 40 ods. 18
o Peňažných príspevkoch na opatrovanie:
Výška peňažného príspevku na opatrovanie sa zníži pomernou časťou za dni, počas ktorých bola fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím
v zdravotníckom zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti dlhšie ako 30 dní. Peňažný príspevok na opatrovanie sa zníži za dni pobytu fyzickej
osoby s ťažkým zdravotným postihnutím v školskom zariadení typu školy v prírode, za dni pobytu sociálnej rehabilitácie alebo rekreačného pobytu.
Výška peňažného príspevku na opatrovanie sa nezníži podľa druhej vety, ak fyzická osoba vykonávala opatrovanie počas pobytu fyzickej osoby
s ťažkým zdravotným postihnutím v školskom zariadení typu školy v prírode, na rehabilitačnom pobyte alebo na rekreačnom pobyte. Preplatky
vzniknuté na peňažnom príspevku na opatrovanie možno zúčtovať so sumami peňažného príspevku na opatrovanie poskytnutými v ďalších kalendárnych mesiacoch.
Existuje na MPSVR odľahčovací inštitút, ktorý môže udeliť výnimku, ale podmienkou je obehať ošetrujúcich lekárov a vyžiadať si príslušné
správy a stanoviská, ktoré by pri doložení mohli uspieť. Ale tento nezmysel vyplodil človek, ktorý si nevie predstaviť, že lekári nestíhajú ani
to, čo majú a rodičia prikovaní k svojim deťom veľmi ťažko dokážu zohnať lekára, ktorého pôsobisko je v celej nemocnici. A preto na margo
všetkého, čo som napísala vás prosím rodinní príslušníci ťažko postihnutých pacientov nebuďte ľahostajní. Aby sa tento zákon zmenil je potrebné, aby ste všetci, keď príde čas, zaujali svoje stanovisko, na ktoré máte právo ako občania Slovenskej republiky.
Helexová Mária

Láska je jediné bohatstvo, ktoré rastie tým, že sa s ním človek delí.
(Cesare Cantú)

8

I Inak obdarení I september 2014

PRÍSPEVKY A NADÁCIE ¨

Príspevky z UPSVaR
Vzhľadom na to, že sú občania s ťažkým zdravotným postihnutím
oproti ostatným občanom znevýhodnení, štát ich postihnutie môže
kompenzovať peňažnými príspevkami podľa zákona o peňažných
príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia.
O tie treba žiadať na úradoch práce a sociálnych vecí podľa miesta
bydliska. Po splnení zákonom daných podmienok sa príspevky poskytujú buď jednorazovo, alebo pravidelne za nejaké obdobie. To
závisí od druhu príspevku.
Čo znamená...
Fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP)
• za takúto osobu sa považuje osoba, ktorej miera funkčnej poruchy
je najmenej 50 %
• funkčnou poruchou je nedostatok telesných, zmyslových alebo
duševných schopností, ktorý z hľadiska vývoja zdravotného postihnutia bude trvať dlhšie ako 12 mesiacov
• musí ňou byť uznaná posudkovou činnosťou a musí spĺňať predpísané kritériá

Osoba je znevýhodnená
Sociálnym dôsledkom ťažkého zdravotného postihnutia je znevýhodnenie, ktoré má z dôvodu jej postihnutia v porovnaní s osobou
bez zdravotného postihnutia rovnakého veku, pohlavia a za rovnakých podmienok a ktoré nie je schopná z dôvodu postihnutia prekonať sama.
Kde možno požiadať o príspevok
O poskytnutie peňažného príspevku na kompenzáciu treba požiadať na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny príslušnom podľa miesta trvalého pobytu žiadateľa. Tam vás usmernia, aké doklady budete
potrebovať a či spĺňate nárok na ten-ktorý príspevok.
Cieľ kompenzácie
Kompenzácia sociálneho dôsledku ťažkého zdravotného postihnutia je zmiernenie alebo prekonanie sociálneho dôsledku poskytovaním peňažných príspevkov na kompenzáciu alebo poskytovaním
sociálnych služieb.

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

Príspevok na opatrovanie
Možno ho poskytnúť len jednej oprávnenej osobe, ktorá opatruje
ŤZP osobu nad 6 rokov, ktorá ho na základe posudku potrebuje.
Výška príspevku:
- 111,32 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú
osobu pri opatrovaní jednej fyzickej osoby s ŤZP (t. č. 220,52 €)
- 148,42 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú
osobu pri opatrovaní dvoch alebo viacerých fyzických osôb
s ŤZP (t. č. 294,01 €)
- výška je iná, ak ŤZP osoba navštevuje školské či pobytové zariadenie

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

Príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov
Slúži na kompenzáciu zvýšených nákladov na diétne stravovanie, obuv, odev, zariadenie bytu, ale aj užívanie auta či starostlivosť o špeciálne vycvičeného psa.
Výška príspevku:
- pri stravovaní podľa diéty od 5,57 do 18,56 % sumy životného
minima
- opotrebenie šatstva a bytu 9,28 % životného minima (18,06 €)
- na zvýšené výdavky súvisiace so zabezpečením prevádzky
osobného motorového vozidla (užívanie auta) 16,70 % sumy
životného minima (32,50 €)
- starostlivosť o psa 22,27 % sumy životného minima (43,34 €)

Príspevok na osobnú asistenciu
- je určený pre zdravotne postihnutú osobu, ktorá je odkázaná
na pomoc iného
- je určený pre osobu od 6 do 65 rokov, po tomto veku až vtedy,
ak sa príspevok poskytoval aj pred 65. rokom veku
- počet hodín osobnej asistencie sa určuje na obdobie kalendárneho roka a je najviac 7 300 hodín ročne
Výška príspevku:
- podľa rozsahu osobnej asistencie určenej v eurách, sadzba za 1
hodinu je 1,39 % sumy životného minima (t. č. je to suma 2,76 €)
- suma sa znižuje podľa výšky príjmu zdravotne postihnutej osoby a spoločne posudzovaných osôb.

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

Naučili sme sa už veľa, ale ešte stále zbierame
kamienky na pláži života. ( Yogananda)
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DRUHY PRÍSPEVKOV Z ÚRADU PRÁCE
PRÍSPEVOK NA OSOBNÉ AUTO

Kúpa
Je určený osobe, ktorá sa musí individuálne prepravovať, môže oň
požiadať osoba do 65 rokov a kupované auto nemôže byť staršie
ako 5 rokov, výška príspevku závisí od ceny auta.
Výška: maximálne 6 638,79 €, pri aute s automatickou prevodovkou maximálne 8 298,48 € (cena kupovaného auta sa zohľadňuje
najviac v sume 13 277,57 €)
Úprava
Nemožno ho poskytnúť na úpravu osobného motorového vozidla,
ktoré je podľa technického preukazu staršie ako päť rokov.
Výška: do 6 638,79 €

PRÍSPEVOK NA ÚPRAVU BYTU, RODINNÉHO DOMU ALEBO
GARÁŽE

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

PARKOVACÍ PREUKAZ

Jeho vydávanie upravuje zákon o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia.
Postihnutému, ktorý je odkázaný na individuálnu prepravu osobným autom alebo má praktickú alebo úplnú slepotu oboch očí, ho
vyhotoví príslušný úrad práce.
Preukaz treba umiestniť v prednej časti auta tak, aby bola jeho predná časť jasne viditeľná a vydáva sa na neobmedzený čas.
Vodič takto označeného auta môže stáť na mieste vyhradenom pre
invalidné osoby a nemusí dodržiavať zákaz státia. Ak je to nevyhnutné, môže vodič takého auta vchádzať aj tam, kde je dopravnou značkou vjazd povolený len vymedzenému okruhu vozidiel a do pešej
zóny.
Žiadosť o jeho vydanie musí obsahovať:
meno a priezvisko žiadateľa, dátum narodenia, adresu trvalého alebo prechodného pobytu, doklad o tom, že ide o občana SR s trvalým alebo prechodným pobytom v SR, rodné číslo, lekársky nález.

PREUKAZ OSOBY S ŤAŽKÝM ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM

Držitelia preukazu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím majú
nárok na rozličné zľavy a výhody. Potrebujú však k tomu preukaz.
Preukaz osoby s ťažkým zdravotným postihnutím sa priznáva osobe, ktorá ma mieru funkčnej poruchy najmenej 50%.

PRÍSPEVOK NA KÚPU ZDVÍHACIEHO ZARIADENIA

Zdvíhacím zariadením sa kompenzuje znížená schopnosť prekonávať architektonické bariéry.
Patria sem najmä schodolez, zdvihák, šikmá schodisková plošina,
zvislá schodisková plošina, výťah alebo stropné zdvíhacie zariadenie.
Výška: najviac suma 11 617,88 €

PEŇAŽNÝ PRÍSPEVOK NA KÚPU, OPRAVU, ÚPRAVU POMÔCKY, VÝCVIK POUŽÍVANIA POMÔCKY

Môžete oň požiadať v tom prípade, ak pomôcku nedostanete na základe verejného zdravotného poistenia, s výnimkou druhého mechanického vozíka, druhého elektrického vozíka alebo druhého
načúvacieho aparátu; jeho výška sa určí percentuálnou sadzbou
v závislosti od ceny pomôcky a vášho príjmu.
Výška: maximálne 8 630,20 €
Pri kúpe druhého mechanického vozíka max. 1 659,70 €, druhého
elektrického vozíka maximálne 4 979,09 € a druhého načúvacieho
zariadenia maximálne 331,94 €.
Výcvik používania pomôcky je činnosť potrebná na získanie vedomostí, zručností a schopností na používanie pomôcky alebo overenie schopností používať pomôcku.
Úprava pomôcky je jej prispôsobenie individuálnym potrebám
osoby s ŤZP, vrátane zavedenia upravenej pomôcky do prevádzky.

Nárok naň má osoba, ktorej bolo vydané rozhodnutie o peňažnom
príspevku na kompenzáciu alebo rozhodnutie o preukaze. Pri rozhodovaní o preukaze sa žiadosti podávajú na oddelení posudkových činností úradu prace sociálnych vecí a rodiny podľa miesta
trvalého bydliska.
Podkladom k rozhodnutiu je lekársky posudok.
Ak je človek so zdravotným postihnutím odkázaný na sprievodcu,
dostane preukaz fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím
so sprievodcom.
Žiadosť o jeho vydanie musí obsahovať:
meno a priezvisko žiadateľa, dátum narodenia, adresu trvalého alebo prechodného pobytu, doklad o tom, že ide o občana SR s trvalým alebo prechodným pobytom v SR, rodné číslo, lekársky nález.
Nezabudnite sa informovať na prípadné zľavy pri platení poplatku v lekárni a v zdravotníckych zariadeniach, na pošte sa opýtajte
na možné zľavy, prípadne oslobodenie od koncesionárskych poplatkov za rozhlas a televíziu, ak máte záujem o kultúru či športové
podujatia, pýtajte sa na možnosť zliav, takýto občan je oslobodený
od poplatku za vydanie stavebného povolenia na zmeny stavieb
na bývanie, na príslušných miestnych či mestských úradoch sa spýtajte, či nie ste oslobodení od platenia miestnych daní, resp. ak vlastníte psa, či vám neodpustia daň, ktorá sa za zviera platí.
Taktiež v autobusovej aj vlakovej doprave, v bankách.
Aj niektoré poisťovne poskytujú zľavy pre držiteľov preukazu TZP.

Krásne je všetko, na čo sa pozeráme s láskou. (Mongester)
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PEŇAŽNÝ PRÍSPEVOK NA KOMPENZÁCIU
ZVÝŠENÝCH VÝDAVKOV NA DIÉTNE STRAVOVANIE
Peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov na diétne
stravovanie slúži na zmiernenie dôsledkov pravidelných zvýšených
výdavkov spojených s ťažkým zdravotným postihnutím fyzickej
osoby.
Zvýšené výdavky na diétne stravovanie sú výdavky na obstaranie
potravín spojených s dodržiavaním diétneho režimu.
Podmienky nároku
Peňažný príspevok sa poskytne, ak:
• je osoba s ŤZP odkázaná podľa komplexného posudku na kompenzáciu zvýšených výdavkov na diétne stravovanie = ak má chorobu alebo poruchu uvedenú v prílohe č. 5 zákona,
• ak úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vydá rozhodnutie o priznaní peňažného príspevku a toto rozhodnutie nadobudne právoplatnosť.
Peňažný príspevok nie je možné poskytnúť:
• osobe s ŤZP, ktorej sa poskytuje celoročná pobytová sociálna služba (s výnimkou poskytovania tejto služby v zariadení podporovaného bývania alebo v zariadení sociálnych služieb na určitý čas
nepresahujúci 30 dní),
• ak je príjem osoby s ŤZP vyšší ako trojnásobok sumy životného minima.
Žiadosť o príspevok
Žiadosť o priznanie peňažného príspevku sa podáva písomne
na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny príslušnom podľa miesta
trvalého pobytu žiadateľa. Žiadosť musí obsahovať odôvodnenie.
Odporúčame vám, aby ste sa pred podaním žiadosti informovali
na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny o všetkých náležitostiach tejto žiadosti a o ďalších písomnostiach, ktoré je k nej
potrebné priložiť.
Konanie o príspevku
Konanie o priznanie peňažného príspevku sa začína na základe písomnej žiadosti. Podkladom na rozhodnutie je komplexný posudok.
Ak sa fyzická osoba podľa lekárskeho posudku nepovažuje za osobu s ŤZP, je lekársky posudok podklad na rozhodnutie o peňažnom
príspevku na kompenzáciu.
Ak je podkladom na rozhodnutie o peňažnom príspevku na kompenzáciu komplexný posudok, lehota na jeho vypracovanie je
60 dní od začatia konania a lehota na vyhotovenie rozhodnutia je
30 dní od vyhotovenia posudku. Ak nemôže príslušný úrad práce,
sociálnych vecí a rodiny vzhľadom na okolnosti prípadu rozhodnúť
v lehote, môže Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny predĺžiť lehotu na rozhodnutie najviac o 30 dní.
Výška príspevku
Výška peňažného príspevku je mesačne:
• 18,56 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu
pre choroby a poruchy uvedené v stanovenom zozname v I. skupine,
• 9,28 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu
pre choroby a poruchy uvedené v stanovenom zozname v II. skupine,
• 5,57 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu
pre choroby a poruchy uvedené v stanovenom zozname v III. skupine.

Ak je osoba s ŤZP odkázaná na kompenzáciu zvýšených výdavkov
na diétne stravovanie z dôvodu, že má viaceré choroby a poruchy
zaradené do rôznych skupín, tak sa jej poskytne peňažný príspevok
vo výške, ktorá zodpovedá najnákladnejšej diéte z hľadiska zaradenia choroby alebo poruchy do určenej skupiny.
Výplata príspevku
Nárok na peňažný príspevok a na jeho výplatu vzniká právoplatným rozhodnutím príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny
o jeho priznaní.
Peňažný príspevok sa:
• prizná a vyplatí od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom sa
začalo konanie o peňažnom príspevku na kompenzáciu,
• poskytuje za celý kalendárny mesiac, a to aj vtedy, keď podmienky
nároku boli splnené len za časť kalendárneho mesiaca,
• vypláca mesačne pozadu.
Peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov sa
vypláca
• v eurách,
• v hotovosti, alebo
• bezhotovostným prevodom na žiadosť fyzickej osoby s ŤZP, ktorej
sa peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov priznal,
• na jej účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky so sídlom
na území Slovenskej republiky, alebo
• na účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky so sídlom
na území Slovenskej republiky alebo inej osoby, ktorú si fyzická
osoba s ŤZP, ktorej sa peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov priznal, určí.
Povinnosti oprávnenej osoby
Osoba s ŤZP, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok, je, okrem iných
povinností uvedených v § 57,povinná najmä:
preukázať skutočnosti rozhodujúce na priznanie, výšku alebo výplatu peňažného príspevku na kompenzáciu,
písomne oznámiť príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny
do 8 dní zmeny v skutočnostiach rozhodujúcich na trvanie nároku,
výšku alebo výplatu peňažného príspevku na kompenzáciu.
Zánik nároku
Nárok na peňažný príspevok zanikne:
• ak sa poskytol neprávom alebo jeho poskytovanie prestalo plniť
svoj účel,
• ak sa zmenia skutočnosti rozhodujúce na trvanie nároku na tento
peňažný príspevok, (napríklad ak osoba s ŤZP po opätovnom prehodnotení zdravotného stavu už nie je osobou s ŤZP alebo hodnota majetku osoby s ŤZP je vyššia ako 39 833 €),
• dňom smrti osoby s ŤZP, ktorej sa tento peňažný príspevok poskytoval.
Ak sa peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov priznal pred smrťou osoby, splatné sumy, ktoré sa nevyplatili do dňa jej
smrti, sa nevyplatia.
http://www.employment.gov.sk/sk/rodina-socialna-pomoc/tazke-zdravotne-postihnutie/penazne-prispevky/pp-kompenzaciu-zvysenych-vydavkov/penazny-prispevok-kompenzaciu-zvysenych-vydavkov-dietne-stravovanie/
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ZOZNAM NADÁCIÍ
Často sa stáva, že v dôsledku zdravotného stavu sa ocitneme v krízových situáciách a potrebujeme pomoc pri získaní finančných prostriedkov na doplatenie kompenzačných pomôcok, alebo v sociálnej núdzi, preto uvádzame adresy niektorých nadácii a OZ, ktoré
Vám môžu na základe písomnej žiadosti pomôcť.
RADY PRI OSLOVOVANÍ NADÁCII:
nadáciu alebo občianske združenie oslovte vždy písomnou formou - žiadosťou, v ktorej stručne opíšete svoj problém a stručne žiadosť odôvodnite.

NADÁCIA POMOC JEDEN DRUHÉMU

Charakteristika: O čo všetko môžete našu nadáciu žiadať?
Najčastejšie od nás ľudia požadujú finančnú pomoc. Týchto
žiadostí je najviac, no nie každému je táto pomoc poskytnutá. Neraz sme sa presvedčili, že možnosť pomôcť finančne láka nejedného podvodníka k ľahkému zdroju príjmu,
pričom financie z nadácie vôbec neslúžia tomu, na čo boli
určené. Pomôcť sa dá aj materiálne. Ak potrebujete vybavenie domácnosti (nábytok, televízor, podlahu atď.), nadácia
je schopná potrebné zariadenie zabezpečiť. Darcovia však
môžu pomôcť aj svojím vlastným časom, ktorý poskytnú
službe starým, chorým či inak postihnutým ľuďom.
Kontakt: Nitrianska 103, 920 01 Hlohovec
tel.: +421 (0)33 7353 117
e-mail formulár: na stránke
http://www.pomocjedendruhemu.sk

NADÁCIA POMOC DEŤOM V OHROZENÍ

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

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

NADÁCIA PETRA DVORSKÉHO HARMONY

Charakteristika: Je nezávislá organizácia so špeciálnym
zameraním na komplexnú starostlivosť o zdravotne postihnuté deti a mládež. Vznikla v roku 1991 za účelom zriadenia a prevádzkovania činností Rehabilitačného centra
pre zdravotne postihnuté deti.
Kontakt: Kudlákova 2, 841 01 Bratislava
Správca nadácie: Mgr. Denisa Vidová
Tel: 0264461164, 0911 954 030
e-mail: nadacia.harmony@nextra.sk
http://www.nadaciaharmony.sk/nadacia/index.php

NADÁCIA PONTIS - SRDCE PRE DETI

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

DOBRÝ ANJEL

Charakteristika: Pravidelnými mesačnými príspevkami
pomáha rodinám s deťmi, kde otec, mama alebo niektoré
z detí trpí na zákernú chorobu, v dôsledku ktorej sa táto
rodina dostala do finančnej núdze.
Kontakt: Karpatská 3256/15, 05801 Poprad
Tel.: 052/431 37 57
e-mail: dobryanjel@dobryanjel.sk
http://www.dobryanjel.sk

DETSKÝ FOND SLOVENSKEJ REPUBLIKY - KONTO BARIÉRY

Charakteristika: Pomáha deťom a mladým ľuďom so
zdravotným postihnutím zvyšovať kvalitu života aj vo forme príspevku na zdravotné pomôcky.
Kontakt: Stavbárska 38, 821 07 Bratislava
Tel: +421 2 4363 4354, +421 2 4342 2634
Ing. Alena Synková, CSc. – riaditeľka
e-mail: dfsr@dfsr.sk
http://www.dfsr.sk
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ZÁKLADY PRVEJ POMOCI ¨

PRVÁ POMOC PRI NÁHLOM STAVE
Každý z nás sa trocha obáva, že bude musieť poskytnúť prvú pomoc niekomu blízkemu. Ten pocit neistoty „zvládnem to? Nie som lekár, neublížim?“ je
hnacím motorom všetkých tých, ktorí sa prihlasujú na kurzy prvej pomoci.
Povedzme si pár zásad, ktoré keď si zapamätáme, budeme istejší a náš strach
bude menší alebo celkom zmizne.
V prípade náhleho stavu sa riaďme presným postupom, ktorý odporúčajú
odborníci.
Najdôležitejšie je zachovať pokoj a zvážiť situáciu. Je to dôležité preto, aby
sme neohrozili sami seba, nedostali sa do nebezpečnej situácie a mohli pomôcť postihnutému. Treba vnímať možné riziká ako je unikajúci plyn, elektrický prúd, nepodceňovať požiar a výpary benzínu, či iných prchavých látok.
A to najdôležitejšie: urobte to, na čo stačia Vaše sily, schopnosti a možnosti. Tak bude Vaša pomoc naozaj pomocou poskytnutou
v pravý čas a správne.
1. Zhodnoťte situáciu, aby Váš postup bol rýchly, rozvážny a premyslený.
2. Zabezpečte, aby ste Vy ani zachraňovaný neboli v ohrození.
3. Zvážte, akú pomoc viete a potrebujete poskytnúť, a koho treba privolať. Zistite, či blízko Vás nie je lekár, sestra alebo iný zdravotnícky pracovník. Ak nie je a ste vyškolený v poskytovaní prvej pomoci alebo viete, čo je treba urobiť, povedzte to ostatným
a preberte vedenie.
4. Vytvorte bezpečné prostredie. Dbajte aj na vlastnú bezpečnosť, urobte jednoduché úkony ako vypnutie zapaľovania auta, postavte trojuholník na cestu, ak ide o dopravnú nehodu. Ak hrozbu nemôžete odstrániť, snažte sa s postihnutou osobou vzdialiť
od nebezpečného miesta. To sú úkony, ktoré Vám radi vysvetlia a prakticky predvedú na kurze prvej pomoci Slovenského Červeného kríža podrobnejšie. Ak máte na kurz chuť ihneď www.krajinazachrancov.sk. Staňte sa aj Vy členmi skupiny, ktorá poskytovať
prvú pomoc ovláda.
5. Ak je priestor bezpečný, zhodnoťte stav postihnutého:
• Je pri vedomí? Oslovte postihnutú osobu a sledujte, či reaguje.
• Dýcha? Pozrite sa na hrudník osoby, aby ste zistili, či sa dvíha a klesá, prípadne osoba prehĺta, vydáva zvuky.
• Krváca po úraze? Veľká strata krvi ohrozuje náš život.
• Ak nedýcha, pravdepodobne nepracuje srdce a treba ihneď začať s resuscitáciou (záklon hlavy a striedavo stláčanie hrudníka
a dýchanie z úst do úst v pomere 30:2). Resuscitáciu si vysvetlíme v osobitne venovanej časti.
• Ak musíte resuscitovať postihnutého, volajte číslo 155 alebo 112. Ak si nie ste istý, či zvládnete resuscitáciu sám, odborníci
na týchto linkách Vám radi cez telefón budú radiť a pomáhať až do príchodu záchrannej služby. Neváhajte a konajte!
• Ak je postihnutý pri vedomí a odpovedá  predpokladáme, že dýcha a krvný obeh je funkčný. Skontrolujeme, či po úraze nekrváca.
• Podrobnejšie sa na jednotlivé náhle stavy pozrieme podrobnejšie tak, aby ste mali všetky dôležité informácie a po prečítaní článku vedeli ako pomôcť. Pozrime sa najprv na tie, ktoré Vás najviac zaujímajú a s ktorými sa môžete stretnúť.

MDLOBA, KOLAPS (ODPADNUTIE)

CIEVNA MOZGOVÁ PRÍHODA

Mdloba alebo kolaps je krátkodobá a prechodná strata vedomia. Je
jednou z mála príhod, ktorým je možné účinne predísť a pri ktorej
môžeme pomôcť veľmi rýchlo a svojpomocne. Môže ju spôsobiť
napr. dlhé státie, nedostatok tekutín, hnačky a celková slabosť pri
chorobe, krvácanie. Takýto stav podporujú stavy ako hlad, nedostatok spánku a príliš veľké teplo. Veľmi často sa vyskytuje v puberte,
u seniorov, pri prudkej zmene polohy a podobne... Varovným príznakom môže byť náhle zblednutie, potenie, zívanie, postihnutý
cíti nedostatok vzduchu, môže mať pocit tepla, má hviezdičky pred
očami alebo nevidí ostro. Pri kolapse môže dôjsť až k pomočeniu,
postihnutý po prebratí cíti napätie v končatinách, má studený pot
na čele.

Cievna mozgová príhoda má veľa laických pomenovaní - mozgový
infarkt, porážka, krvácanie do mozgu... Faktom je, že ide o veľmi
akútne poškodenie mozgu a od toho aká rýchla je prvá pomoc záleží ako veľmi postihne zdravie a ďalší život pacienta. Náhla cievna
mozgová príhoda je treťou najčastejšou príčinou smrti. Veľmi veľa
pacientom sa ešte stále nedostáva včasnej pomoci a ich osud je veľmi ťažký. Aj preto mnohokrát príhoda končí do mesiaca smrťou.

Čo treba urobiť?
• Skontrolujte či je postihnutý pri vedomí (nie je), či dýcha (dýcha)
a či má pulz (cítite na krčnej tepne).
• Uložte ho na znak so zvýšenými dolnými končatinami.
• Uvoľnite mu odev okolo krku, opasok ak môžete
• Zabezpečte prítomnosť čerstvého vzduchu (vetranie, ovievanie)
• Pretrite mu tvár a krk chladnou vodou
• Skontrolujte, či sa neporanil pri páde (končatiny, hlava).
• Ak sa postihnutý nepreberie privolajte lekársku pomoc 155, 112.

Príznaky, ktoré si môžeme všimnúť:
• náhla slabosť,
• tŕpnutie alebo necitlivosť časti tváre, ramena, ruky, nohy na jednej
strane tela postihnutého,
• sťažené rozprávanie,
• skalenie zraku,
• závraty a bolesť hlavy,
• ovisnutý kútik na jednu stranu tváre,  plazenie jazyka a pokles očného viečka,
Čo treba urobiť ?
Volajte 155, 112, je nevyhnutné postihnutého čo najskôr dopraviť
do zdravotníckeho zariadenia.
Spracovala: Silvia Erdélyiová
Zdroj: odborná literatúra doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD.
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¨ PRÍRODNÁ - ALTERNATÍVNA LIEČBA

ŠALVIA
LEKÁRSKA

(Salvia officinalis)

Zo šalvie lúčnej zbierame iba kvety na kloktanie a na prípravu šalviového octu - 1 plnú
hrsť kvetov macerujeme (vylúhujeme) v prírodnom octe - ktorý používame na príjemnú
a oživujúcu masáž chorých, ktorí dlho ležia.
Listy sa zbierajú pred kvitnutím v máji alebo
v júni. Rastlina má najviac éterických olejov
na slnečných a suchých miestach, preto sa
listy trhajú len za slnečného počasia, najlepšie na poludnie a sušia sa v tieni.
Oveľa liečivejšia je šalvia lekárska, ktorou sa
ďalej budeme podrobne zaoberať. Už naši
predkovia poznali šalviu ako cennú liečivú rastlinu. Jeden verš z roku 1300 hovorí:
„Prečo by mal človek umierať, keď v záhrade
rastie šalvia?“ Už sám názov svedčí o vysokom ocenení, ktoré jej ľudia od nepamäti
prisudzujú. Názov šalvia je odvodený od latinského slova salvare (= liečiť, uzdravovať).
Svedectvo o tom, ako si vážili šalviu v dávnych časoch, nájdeme v jednej starej krásnej knihe o liečivých rastlinách: Keď musela
Matka Božia utekať s malým Ježišom pred Herodesom, prosila všetky kvetiny v poli, aby jej
pomohli, no ani jedna jej neposkytla prístrešie.
Sklonila sa k šalvii a hľa, u nej našla útočište.
Pod jej hustými, ochrannými listami ukryla sa
s dieťatkom pred Herodesovými vojakmi. Tí
tade prešli a nenašli ich. Keď nebezpečenstvo
pominulo, Matka Božia prišla k šalvii a milo jej
povedala: „Odteraz až na veky budeš najmilšou kvetinou ľudí. Dávam ti silu pomáhať ľuďom od každej choroby, zachrániť ich od smrti,
tak ako si to mne urobila teraz.“

Vlastnosti
aromatikum, adstringens, antiflogistikum,
anti
hydrotikum, gargarizmum, dermetologikum
Zber
listy a vňať: pred kvitnutím, viackrát do roka
(máj - september)
Sušenie
rozložené, schne pomaly, pri teplote do 35°C
Uskladňovanie
dobre uzavreté, chránime pred svetlom
a vlhkom
Pochádza z južnej Európy a u nás sa pestuje
v záhradách. Je 30 až 70 cm vysoká, jej fialové pyskaté kvety vytvárajú prasleny. Protistojné sivé plstnaté listy šíria trošku horkastú,
korenistú vôňu. Pestuje sa na chránených
slnečných miestach. Ja ju na zimu ľahko prikrývam vetvičkami, lebo je citlivá na mráz.
Iný druh, šalviu lúčnu (Salvia pratensis L.),
nájdeme na vŕškoch, pasienkoch a lúkach.
Do diaľky žiari tmavomodrými až fialovými
kvetmi a šíri aromatickú vôňu.
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Odvtedy rastlinka kvitne a po všetky časy lieči ľudí a pomáha im. Keď človek za dlhé roky
nadobudol skúsenosti s liečivými rastlinami
a často sa v ťažkých prípadoch utieka o pomoc k našej milostivej Matke Božej, potom
v najhlbšej viere a opravdivej dôvere pocíti,
že nad našimi liečivými rastlinami sa vznáša
jej ochranná ruka.
Keď sa šalviový čaj pije častejšie, posilňuje
celé telo, chráni ho pred porážkou a veľmi
priaznivo vplýva na obrnu. Popri levanduli
je jedinou liečivou rastlinou, ktorá pomáha
pri nočnom potení, lieči chorobu, ktorá zapríčinila nočné potenie, svojou oživujúcou
silou odstraňuje veľkú slabosť tela, ktorá
chorobu sprevádzala. Veľa lekárov pozná
dobré vlastnosti šalvie: používajú ju pri kŕčoch, chorobách miechy, žliaz a s veľmi
dobrými výsledkami pri trasľavých končatinách.
Pri uvedených chorobách pijú sa po dúškoch
dve šálky denne. Zápar veľmi dobre pôsobí
na chorú pečeň, uvoľňuje vetry a všetky ťažkosti, súvisiace s poruchami pečene.
Čistí krv, odvádza hlieny z dýchacích orgánov a zo žalúdka, upravuje chuť a odstraňuje črevné poruchy a hnačku. Pri
pichnutí hmyzom treba priložiť rozmliaždený šalviový list.

Osobitne odporúčam šalviový zápar na vonkajšie použitie pri zápale mandlí, bolestiach, hnisaní zubov, zápale hrtana
a ústnej dutiny. Veľa detí aj dospelých by
nemuselo podstúpiť operáciu mandlí, keby
boli zavčasu používali šalviu. Keďže mandle zadržujú jedovaté látky a odstraňujú ich
z tela, považujú sa za políciu organizmu. Ak
chýbajú, potom jedovaté látky putujú priamo do obličiek. Šalviový zápar pomáha pri
krvácajúcich a uvoľnených zuboch, pri
bolestiach ďasna a vredoch na ďasnách.
Vtedy sa kloktá alebo priloží navlhčená vata.
Pre nervovo slabých ľudí a ženy s chorým podbruším je veľmi dôležité, aby si raz
za čas urobili sedací kúpeľ (pozri Spôsob použitia).
Šalviu treba užívať nielen ako veľmi účinnú
liečivú rastlinu, ale aj ako cennú koreninu.
Pridáva sa v malých množstvách, podobne
ako tymian (dúška tymianová) a saturejka,
do mastných jedál, na bravčové, husacie alebo morčacie pečené mäso. Aj divina je chutnejšia, keď sa pridá lístok šalvie. Ani pri bylinkových syroch a koreninových omáčkach
netreba na šalviu zabúdať. V niektorých krajoch sa robí šalviové pečivo alebo šalviové
koláče. Rozdrobený šalviový list sa do cesta
pridáva podobne ako aníz.

POZITÍVNE MYSLENIE ¨

Zničiť (sa nedáme)
Toto je zrejme cieľ poslania určeného malým
a stredným podnikateľom. A Ty ešte funguješ? No počkaj.
Žijeme na Slovensku. A v Európskej únii,
ktorá to na nás perfektne hrá. Pod vrstvou
mejkapu by sme mohli zazrieť rozpadajúcu
sa tvár. A to predsa nik nechce...
Udalosti posledných dní ma nútia premýšľať.
Najprv mi cestu skríži pani, ktorá mi zopakuje to, čo už viem, a takmer zabúdam zavrieť
ústa od úžasu. „Žijeme na plastovej planéte.“
Pokladníčky najprv na moju textilnú náhradu igelitových vreciek pozerali ako na zázrak, neskôr ma podľa nich poznali, dokonca
sa už naučili, že ich môžu dať na váhu, nevážia viacej ako také obľúbené sáčky.
Keďže je teplo, ľahko som uhrala, že manžel
má deťom kúpiť vodu v sklenených fľašiach
(chceli pichľavú-bublinkovú a taká nám z vodovodu netečie) a nie v plastových. Je to
náročné, ale dá sa to. Koniec koncov, pivo zo
skla chutí tiež inak ako z plastu, nie?

PREČO?
Otázka, ktorá zaznela už snáď tisíckrát. Zarezonovala ovzduším a utiahla sa do kúta, aby
v nečakanej chvíli mohla povstať z popola.
„Prídeš, rozbiješ mi život a odídeš,“ povedal
mi kamarát. Kiež by to bol iba jeho život...
Rozbila som vôkol seba toľko životov a najmä – ten svoj.
„Je to tak, lebo to tak chceš,“ povedal by bežne zmýšľajúci človek. Nejdem na nikoho hádzať vinu, chcem, priznávam to. Chcem nájsť
samu seba. Dostala som šancu na reparát.
A ten sa chýli ku koncu, treba konať...
Nie, nie som tu preto, aby som iným svietila na cestu. Totižto, nie som Boh. Niekto to
svetlo uvidí a niekto... Môžem stáť priamo
pred ním, svietiť mu do očí, no s ním to ani
nepohne.
„Má oči a nevidí, má uši a nepočuje.“ Takto
my žijeme. Všimla som si to už mnohokrát.
„Ale veď máš deti!“ povie niekto iný. Mám.

Nedávno mi kamarátka rozprávala, ako jej
chodí na kontrolu hygienička do pekárne.
Vždy vyupratovanej, čistej. Áno, zariadenie má na sebe odtlačok zubu času, ale čo
na tom? Ak nič nenájdu v pekárni, vyberú sa
do obchodu, tam sa vždy niečo dá nájsť... Ale
koláče im chutia.
Druhá kamarátka chcela vo svojej prevádzke
robiť niečo malé na zahryznutie, bez akýchkoľvek živočíšnych zložiek. Umývačku nemá,
keďže riady, ktorá má, sa s ňou nekamarátia.
Výsledok? Štyri alebo päť drezov - na zeleninu, na biely riad, na čierny riad, na ruky...
Ak doma robíte obed, koľko zvyknete používať drezov?
Už si nekúpite bylinkový čaj, na obale ktorého by bolo napísané, pri akých neduhoch sa
používa.

chcem balkón premeniť na minizáhradku (tú
normálnu nemám). Poznám jedného pestovateľa biozeleniny. Nestrieka. Používa permakultúru. Nemá licencie. Zato polien pod
nohami vyše kolien...
Mohli by sme pokračovať donekonečna. Veď
my vieme...
A sme to len a iba my, kto si to nechá. Tento systém z nás vychováva nesamostatné
bytosti. Manžel bol s deťmi na dovolenke,
išli do zoologickej záhrady. Sliepky, zajace,
kravy, ovce... Úžasné, nie? Presne k tomuto
sa rútime. Deti už nebudú vedieť, že sliepky
behajú po dvore a že mlieko nám dáva krava.
Naše deti už nelozia po čerešniach a nekradnú potajme susedovi ledva zrelé čerešne.
Zato vedia prísť do supermarketu, naložiť
ich do sáčku, zaplatiť pri pokladni. Sú predsa
slušne vychované...

Mlieko od kravy? Takej, čo videla aj denné
svetlo a lúku. Žartujete?
Kura nám naposledy píplo pri pokladni
miestneho hypermarketu.
A zelenina? Koľko ľudí ju pestuje vo Vašom
okolí? Jasne, že vyzerám ako blázon, keď

A som za ne nesmierne vďačná. Podaktorí vedia, že počať dieťa je možné, iba ak sa
stretnú dve duše podobnej vibrácie. A ony
sa stretli. No čo sa stalo odvtedy?
Ako môže duša človeka, ktorý rieši tie bežné každodenné „problémy“ rezonovať s tou,
ktorá vníma, že všetko, čo robíme, je zázrak?
Áno, musel sa pri nej veľa naučiť, možno
ho to pozdvihlo do vyšších sfér, ale... „To čo
prežívate, si ľudia vedia predstaviť zhruba
na 60 %.“ Kde je ostatných 40 % ?
Som kto som. Nie som „ideálna“. Ideálna
v ponímaní okolia. Okolie...
Je tomu 13 - 14 rokov. Mala som sen. Vtedy
som ešte svet vnímala „naivnými“ očami
takmer dieťaťa. Obklopená množstvom
„múdrejších“ ľudí, som sa ho vzdala. Nech
sa jedná o akúkoľvek terapiu, vždy skončíme
tam. A ja viem, že ak sa mi podarí vrátiť sa
tam, čo som kedysi dobrovoľne opustila, cesta k môjmu uzdraveniu bude ubiehať veľmi
rýchlo. Ak sa vrátim sama k sebe, ku svojmu
„naivnému“ pohľadu na svet, ku snom čakajúcim na splnenie, reparát bude splnený.

Kedy sa prebudíme? Kedy?
Dagmar Sváteková

„Keď zomriem, rozfúkaj môj popol na tej
a tej lúke,“ bola jedna z inštrukcií, keď som
ešte netušila, že Smrť je za dverami a načúva.
Dostala som možnosť vrátiť sa tam ešte ako
živá, nie len ako hŕstka popola. Využijem to?
Keď som sa pred časom vrátila do hôr, vítalo
ma všetko, všetko, čo je očiam bežných smrteľníkov neviditeľné. Elfovia, Dévy, škriatkovia... Oni ku mne hovorili už tu. Odmietala
som ostať sama, pretože so mnou komunikovali jemnohmotné bytosti. Naposledy sa
objavili, keď som nebola doma. Zobudila
som sa nato, ako si ma obzerajú. A ďalej niečo úpenlivo hľadali.
Od tej doby ku mne neprehovoril ani jediný
strom, žiadna jemnohmotná bytosť sa neprišla spýtať, ako sa mi darí. Možnože to všetko
pokračuje, len ja nie som schopná to vnímať.
Môžete ma častovať prívlastkami, akými len
chcete, je to váš názor, vaša voľba. „Slobodné bytosti nechávajú iných slobodne konať.“
Toto je znamenie, že som ešte celkom nestratila niť.
Dagmar Sváteková

Ušľachtilý človek má strach o iných, tuctový človek sám o seba.
(Ernest)
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¨ SKUTOČNÝ PRÍBEH - SERIÁL

Na ceste k... prijatiu zodpovednosti (2. časť)
Ďalšia nemocnica. A opäť kopec ľudí, ktorí
považujú človeka v kóme za kus.
Dodnes si pamätám, ako som dostala menštruáciu. A na hanlivé slová sanitárok. Teda
jednej. Naozaj je menštruácia niečo nečisté?
Lebo ja som v tom, že je to znak schopnosti
počať dieťa...
Čo sa stalo s babkou vedľa Teba? A čo s dedkom oproti? Zomreli. Obaja. Dedka ešte
chvíľu oživovali.
Ako to môžem vedieť? Nuž, bola som tam...
Ďalšia nemocnica. Z prevozu si pamätám,
ako nemali zabudnúť na antidekubitný matrac, či podložku naň, či čo to bolo. Pamätám
si, ako buchli dvere na sanitke, že nehúkala,
že tá milá zdravotníčka v nej mi celou cestou
utierali vytekajúce sliny a že mala krásne červené nechty s bielymi kvetinkami.
Keď ma previezli, boli zdesení. „To tu jej majú
pomôcť?“
Nepamätám si však slzy kamarátkinho manžela, keď ma doviezli, ani prvú návštevu mojej dcérky.
Neviem, po akom čase sa moje telo s nádychom začalo zväčšovať, až ho bola plná izba,
a s nádychom zmenšovať, až som opäť bola
pôvodnej veľkosti. To všetko sa, samozrejme, dialo v mojich predstavách.
Pomaly, pomaličky, som prichádzala k sebe.
Návštevy si podávali kľučku. Zbožňovala
som ich, hoci ma nesmierne vyčerpávali.
Medzi živých ma podľa všetkého vrátila hyperbarická komora. Technik veľmi rýchlo
pochopil, čo som zač a napriek tomu, že dorozumievacím prostriedkom bolo iba moje
žmurkanie očí, stihol ma preskúšať zo zákonov fyziky, mechaniky, statiky i pružnosti.
Moja pamäť, našťastie, zostala nepoškodená. Ďakujem...

SEPTEMBER
Je tu september. Leto preletelo veľmi rýchlo.
Školáci znova zasadli do školských lavíc. Poniektorí s úsmevom na tvári, iní zase s miernou nechuťou. Čo si budeme klamať - ani
nám sa nechcelo vysedávať v lavici a počúvať reči učiteľov. Vekom sme prišli nato, že
škola je predsa len dobrý výmysel a človek sa
všeličomu priučí.
No život je tiež učiteľ. Občas veľmi prísny a nemilosrdný. Niekedy nám dá lekciu,
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Rola obete sa mohla plne rozvinúť, keď mi
kamarát vyrobil tabuľku s písmenkami. Vedela som síce len žmurkať, no veľmi rýchlo
sme našli systém, ako vyžmurkať celé vety.
Za predpokladu, že som mala zdatného spoluhráča.
Keď som vyjavila, čo sa v osudnú noc dialo
a čo nasledovalo, kamarátka lekárka podávala dokopy podklady k súdnemu procesu.
Ošetrujúci lekár napísal potrebnú správu.
Mnoho ľudí iba krútilo hlavou nad tým, čo sa
stalo. A bola by som ňou krútila aj ja, keby...
Keby som to dokázala. Moje nemé telo nehybne ležalo na nemocničnej posteli. Moja
duša bola jeho väzňom. A deň čo deň som
sa pokúšala urobiť toto väzenie prívetivejším
miestom pre život.
Do role obete som sa vžila viac než bolo
zdravé. Čo Vám poviem, bolo to milé, všetci
ma ľutovali a utešovali. Už všetci vedeli, že to
nebola iba súhra náhod. A ja som nevedela,
že za to zodpovedá niekto iní, ako tí druhí...
Časom som sa naučila jesť, piť, hýbať rukou,
sedieť v mechanickom vozíku, udržať hlavu
vzpriamenú... Toľko samozrejmostí... Samozrejmostí, ktoré spočiatku vyžadovali plné
sústredenie.
Bola pri mne mamina. Jej kamarátka prišla
s niekoľkomesačným chlapčekom – kočíkovali po areáli nemocnice, ona jeho, mamina
mňa na invalidnom vozíku. Trpké bolo uvedomenie si skutočnosti, že som na tom rovnako ako ten chlapček. Dnes už chodí sám.
Ja nie. Zato nešoféruje auto a nepíše články.
Nádej na spásu v podobe Národného rehabilitačného centra. A množstvo ľudí, ktorí boli
obeťami, tak ako ja. Neviem, čo by urobili, ak
by som si dnes pred nich stala a povedala:
„Môžete si za to sami. Sami ste si to vybrali!
Áno, aj Ty, ktorému nedalo auto na križovatke prednosť...“

po ktorej ozaj netúžime. A predsa nás tie
tvrdé lekcie niekam v živote posunú - teda
mali by. Všetko zlé je na niečo dobré.... možno klišé, ale ja tomu verím.
Život ma odvial ďaleko od rodiska, ale našla
som tam spriaznené duše. Keď som po rokoch vplyvom rodinných udalosti menila
bydlisko, zdalo sa mi to nespravodlivé. Teraz
sa nesťažujem. To, čo sa mi nepáčilo a čo mi
vadilo, ma už netrápi. Dnes päťročný syn
prišiel na svet skôr ako mal. Nikomu nemusím opisovať, čo som prežívala. No vďaka
rehabilitáciám a liečebným pobytom som
spoznala veľa ľudí – vzácnych ľudí. Ľudí, kto-

Priznám sa, keď mi niečo podobné povedal
prvýkrát kamarát, najradšej by som ho bola
prefackala. Som obeť, nevidíte? V živote by
som si niečo takéto dobrovoľne nevybrala.
Ani vo večnosti, kde sa toto moje utrpenie
zdá vcelku dobrou zábavou trvajúcou niekoľko dní!
Vážne som si toto vybrala? A čo potom tí lekári, ktorí sa mi vysmievali do očí? Čo potom
všetky tie pochybenia, čo potom mesiace
a mesiace sústavnej driny? Nie, nie, toto som
si ja teda vybrať nemohla. Ani náhodou!
Dagmar Sváteková

rých by som nemala možnosť stretnúť, ak by
malý prišiel na svet v termíne. Ľudí, ktorí mi
pomohli v ťažkých chvíľach, ktorí spolu so
mnou plakali aj sa radovali. V každej etape
nášho života stretneme ľudí, ktorí nás niečím
obohatia a ktorým obohatíme život my. Je to
dobré a správne. Ľudia majú mať k sebe blízko, majú vedieť navzájom sa vypočuť, poradiť si, byť empatickí voči druhým... to nás
ale v škole ani na žiadnej hoci najlepšej univerzite sveta nenaučia. To sa musíme naučiť
sami. Stojí to ale zato byť svetielkom nádeje
a prístavom porozumenia.
Autor: M. Zakucia

NAŠE AKTIVITY ¨

Občianske združenie Spolu to zvládneme - Burko
Deťom umožníme v chránených dielňach
rozvíjať jemnú a hrubú motoriku, budú tvoriť rôzne darčeky,...
V DSS budeme mať špeciálnych pedagógov,
ktorí budú vzdelávať školopovinné deti.
Mamičkám chceme pomôcť pri ošetrovaní
ležiacich detičiek, odbremeniť ich na nejaký
čas od stereotypu. Veľmi to potrebujú, keďže
sa s veľkou láskou nepretržite starajú o svoje
ratolesti.

Keďže v okolí Brezna je veľa rodín s inak obdarenými detičkami a z vlastnej skúsenosti
viem, aké je ťažké hľadať pomoc, rozhodla
som sa založiť občianske združenie na pomoc týmto rodinám. Sama mám ťažko postihnutú dcérku, ktorá je ležiaca. Pred 14
rokmi, keď sa narodila Katka, nemala som pri
sebe nikoho, kto by mi pomohol - poradil.
Nevedela som, čo je počítač, o internete ani
nehovoriac. Viem, aké je ťažké hľadať pomoc
popri starostlivosti o dieťa, ktoré nerozpráva,
nechodí. Treba s ním cvičiť, polohovať, odsávať,... fungovať nepretržite 24 hodín denne.
Občianske združenie má názov Spolu to
zvládneme – Burko. Výstižné slová: „Spolu
to zvládneme“, áno, lebo spoločnými silami
sa dá zvládnuť všetko. Keď vieme, že je nás
viac, tak sa nám ľahšie dýcha. Vždy sa teším
na stretnutia s mamičkami a ich detičkami,
ktoré sú členmi nášho OZ, lebo sa vieme
porozprávať, vyžalovať, ale aj pochváliť s čo
i len maličkými úspechmi našich detičiek.
Navzájom si poradíme ako vybaviť príspevky, na ktoré máme nárok z UPSVaR. Prípadne
ako zvládnuť uhradiť doplatky za pomôcky.
Postupne som pozisťovala, čo by pomohlo
rodičom a snažím sa vybaviť všetko potrebné. Neviem, či je to náhoda alebo osud, ale
do cesty sa nám priplietli milí ľudia s n.o.
Magna, ktorí chcú v našom okolí zriadiť domov sociálnych služieb. Je to pre nás novinka, lebo nič podobné v Brezne nemáme. Konečne sa nám splní sen a budeme mať „svoje
priestory“, kde budeme môcť využívať služby maséra a rehabilitačných pracovníkov.

Máme nárok na 30 dni v roku na dovolenku.
Každý z nás musí na chvíľu „ vypnúť“ a dobiť
si baterky, aby vládal pokračovať v starostlivosti o dieťa. Ležiace deti vyžadujú špeciálnu
starostlivosť a na tú sa nedajú bežné opatrovateľky, potrebujeme zdravotné sestry,
ktoré vedia dieťa poodsávať, reagovať pri
epileptických záchvatoch.

Veľmi si želám, aby sa k nám pripojili aj ďalší
rodičia. Touto cestou im odkazujem, nech sa
nás neboja. Budeme radi, ak sa k nám pridajú a navzájom sa budeme hlavne psychicky
podporovať. Viem, že to všetci potrebujeme.
S pozdravom Iveta Burianeková
predsedníčka OZ Burko
Kto bude mať záujem o podrobnejšie informácie, nech sa mi ozve na t. č.
0903 534 767, e-mail: oz.burko€burko.sk.
Stránky o našom občianskom združení si
môžete pozrieť na www.oz.burko.sk

Našou túžbou je mať relaxačnú miestnosť
Snoezelen, kde si oddýchneme spolu s detičkami a budeme sledovať rôzne svetielkujúce predmety, budeme mať k dispozícii
optické vlákna a rôzne stimulačné predmety
a hračky na podporu motoriky a popri tom
počúvať príjemnú relaxačnú hudbu.
Spolupracujeme s firmou SPIG, s ktorou
spoločnými silami tvoríme tento časopis.
Zapájame mamičky do písania článkov. Povzbudzujeme ich, nech sa touto formou
vyrozprávajú, nech dajú na papier svoje postrehy a pocity. Tým pomôžu aj iným ľuďom,
ktorí to potrebujú.
Od založenia občianskeho združenia prešlo
len niekoľko mesiacov a už sme mali niekoľko spoločných akcií. Deň matiek sme oslávili
v Brezne na akcii Míľa pre mamu a na guľášparty, kde sme si dobíjali baterky na čerstvom vzduchu. Niekoľkokrát sme si boli posedieť v príjemnej čajovni Elixír club, kde sme
podebatovali o radostiach a starostiach v rodinnom živote a nesmiem zabudnúť spomenúť na jedno poobedie pri koníkoch. Týmto
chcem spomenúť, že sa môžeme tešiť na terapie so zvieratkami, ako je koník a psík. Taktiež
budeme robiť ergoterapiu, muzikoterapiu,
dramatoterapiu a veľa iných zaujímavých terapií a akcií vhodných pre naše detičky.

Robme šťastnými tých, čo sú blízko. A tí čo sú ďaleko, prídu.
Nezáleží ako ďaleko musíš ísť, nezáleží na tom, ako tá cesta bude dlho trvať.
Keď ideš za tým, čo miluješ, za tým o čom snívaš, vždy máš strach,
strach z porážky, strach z poníženia, strach z neúspechu.
Ale keď to opomenieš a vydržíš, tak na konci ťa čaká víťazstvo,
pretože každá cesta nech je hocijaká začína prvým krokom.
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¨ POZVÁNKY A OZNAMY
R1 – centrum intenzívnej terapie

FELDENKRAISOVA METÓDA

Nám. Ľudovíta Štúra 29, 974 05 Banská Bystrica
Ponúka od 1. augusta 2014 svojim klientom:
TheraSuit terapiu - komplexný prístup ku klientom s neurologickými poruchami - detská mozgová obrna, vývojové oneskorenie, traumatické poranenia mozgu. Certifikovaný terapeut vytvorý individuálny cvičebný program
v súlade s pacientovou diagnózou, vekom a jeho funkčnými schopnosťami.
Terapiu MFK - unikátnu fyzioterapeutickú metódu podporujúcu znalosti
a vedomosti certifikovaných fyzioterapeutov s najmodernejším počítačovým
softwérom. Fyzioterapeut je vďaka nemu schopný nájsť rýchlejším a efektívnejším spôsobom ten najoptimálnejší spôsob terapie. Odporúčame pri
DMO, roztrúsenej skleróze, artróze bedrového kĺbu, zlomeninách, vyskočenej
platničke, skolióze, chybnom držaní tela ale aj pri ďalších diagnózach.
Informácie:
tel.: 0905 947 997 • kvasnova.jana@gmail.com • www.centrumR1.sk

MÔŽE BYŤ ZŤP POISTENÝ?
POTREBUJETE BEZPLATNE PORADIŤ?
Sama mám postihnutú dcéru, viem vám poskytnúť
informácie overené v praxi.
Macula poisťovacie služby - Václava Ridzoňová
Nám. M. R. Štefánika 3/3, 977 01 Brezno
tel.: 0907 069 691

V komunitnom centre Malíček v Bratislave
sme spustili Feldenkraisovu metódu pre deti
so špeciálnymi potrebami.
Terapiu je možné navštevovať formou
individuálneho programu
ako aj formou Týždenného cyklu.
Ďalšie informácie o tejto terapii
a možnostiach prezradíme v ďalšom čísle.
Kontakt:
Denisa Hrbáňová 0905 447 766
denisa.hrban@gmail.com
Vyšehradská 25, Bratislava
www.nasmalicek.sk

PREŽIŤ DEŇ SO ZDRAVOTNE POSTIHNUTÝM
Dovoľujeme si Vás srdečne pozvať na
kultúrno-športové podujatie
„Prežiť deň so zdravotne postihnutým“,
ktoré sa bude konať dňa 24.09.2014 od 10.00 hod.
v priestoroch
Súkromnej pedagogickej a sociálnej akadémie EBG v Brezne

ZASTÚPENIE: Allianz SP, AXA, ČSOB, Generali Slovensko,
Groupama Garancia, Komunálna poisťovňa, Kooperatíva,
Union, Uniqa, Wüstenrot
PONUKA: Servisné služby
Poradenstvo
Vypracovanie ponúk - prehodnotenie
Uzatvorenie nových zmlúv
Cestovné poistenie, životné a úrazové poistenie,
poistenie majetku, poistenie vozidiel

Môžete si vyskúšať „prekážkovú dráhu“ na invalidnom vozíku,
prejsť krátky úsek ako nevidiaci...
... uvidíte ukážky prvej pomoci, prezentáciu výrobkov z dielne
zdravotne postihnutých...
Program obohatia:
Spevácke skupiny „Rozmajrín“ a „Senior“,
vystúpia klienti zariadení sociálnych služieb v okrese Brezno,
študenti SPSA a ďalší...
Podujatie sa uskutoční pod záštitou
primátora mesta Ing. Jaroslava Demiana
s podporou
Banskobystrického samosprávneho kraja

SPOLU TO ZVLÁDNEME – BURKO
občianske združenie

SPIG s.r.o. Zvolen

sa presťahoval
zo Študentskej ulice č. 12
na novú adresu:

SPIG s.r.o., Tulská 2, 960 01 Zvolen
V nových priestoroch pre vás pripravujeme prekvapenie - predvádzaciu miestnosť, kde si môžete naše produkty v pohodlí odskúšať
a poradiť sa s tímom odborníkov.
Viac info v budúcom čísle. Tešíme sa na vás :-)

Volajte naše bezplatné číslo: 0800 105 707
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Pozývame medzi nás inak obdarené detičky a ich rodičov
aby sme sa mohli podeliť o radosti, starosti a úspechy
svojich ratolestí.
Chceme si pomáhať, poradiť, povzbudiť, posťažovať sa,
ale aj pochváliť s každým čo i len maličkým pokrokom.
Spoločnými silami zvládneme všetko.
Budem rada, ak sa pripojíte aj Vy k nám. Chceme sa stretávať pravidelne. Kto bude mať záujem, nech sa mi ozve.
Teším sa na Vás.
Iveta Burianeková
predsedníčka OZ Burko
t. č. 0903 534 767
email: oz.burko@burko.sk

RECEPTY ¨

Jablková bábovka

Nastáva čas jabĺčok a jeden rýchly recept na jablčnú bábovku prikladáme.
Suroviny:
250 g múka polohrubá
150 g cukor práškový
2 ks vajcia
1 ks cukor vanilkový
1 ks prášok do pečiva
100 ml mlieko
100 ml olej rastlinný
1 PL granko (môže byť aj nemusí)
100 g hrozienka (môžu byť aj nemusia)
2 ks jablká strúhané (stredne veľké)

Postup:
Cukor vymiešame v mixéri s cukrom a postupne pridáme všetky uvedené ingrediencie a nakoniec pridáme odšťavené, na hrubšie rezance postrúhané jablká. Všetko
zmiešame a vylejeme do vymastenej bábovkovej formy. Pečieme 45 minút pri 160
stupňoch. Ešte za horúca preklopíme na tanier a po vychladnutí posypeme šťavnatú
bábovku práškovým cukrom. Podávame
k čaju alebo káve.
(Recept: Ľ. Gričová)
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¨ PREDSTAVUJEME

MARGARÉTKA, občianske združenie

Ak nevládzeš bežať, tak kráčaj, ak nevládzeš kráčať, tak sa plaz... Ale hlavne choď
dopredu!
Margarétka bola zaregistrovaná na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky v júli 2003
ako nepolitické občianske združenie pre
zdravotne a telesne postihnuté detí a ich rodiny. Jej hlavnou úlohou je rozvíjať osobnosť
týchto ľudí zaujímavými akciami a aktívne
zlepšovať ich zdravotný stav rehabilitačnými cvičeniami. Margarétka vznikla v Banskej
Štiavnici, kde má aj dodnes sídlo s celoslovenskou pôsobnosťou.
Nie sú podstatní tí ľudia, ktorí ťa opustia,
ale tí, ktorí pri tebe ostanú v dobrom aj
v zlom ...
Cieľom Margarétky je zoskupovať rodiny,
ktoré majú v rodine inak obdarených, robiť
pre nich rôzne akcie a stretnutia, kde si vzájomné poradíme, ak je potrebné aj pomôžeme. Snažíme sa udržiavať a zlepšovať fyzickú
aj psychickú kondíciu našich detí či mládeže a to formou rehabilitačných pobytov pri
mori a v klubovni Margarétky. Snažíme sa
robiť to čo nás a hlavne našich členov baví,
ako napr.: pyžamová párty, klobúková párty,
karneval, stretnutie s Mikulášom, rehabilitačné pobyty v Grécku. S našimi členmi sme

navštívili Parlament, Úrad vlády aj Prezidentský palác, Slovenské národné múzeum, Slovenskú televíziu, Tropicarium v Budapešti,
Viedeň...
Margarétka v auguste 2012 požiadala o registráciu poskytovateľov sociálnych služieb
a 2.1.2013 otvorila denný stacionár Margarétka – DS. pre osoby, ktoré sú odkázané
na pomoc inej fyzickej osoby a sú odkázaní
na sociálnu službu v zariadení len na určitý
čas počas dňa. Jeho hlavným cieľom je rozvíjať tvorivosť, kreativitu, fantáziu, hrubú
a jemnú motoriku a predovšetkým vzájomnú kooperáciu medzi cieľovými skupinami,
prezentovať činnosť a výstupy z tvorivej
činnosti na verejnosti, eliminovať predsudky voči ŤZP, lepšie ich spoznať a pokúsiť sa
ich čo najviac zapojiť do tvorivej činnosti
v spoločnosti. V dennom stacionári mládež
(klient) je vedený k samostatnosti v rámci
svojich možnosti, tvorí, učí sa hravou formou
základy cudzieho jazyka, varí, pečie, v skratke robí, čo ho baví. Hlavným cieľ denného
stacionára je podporovať tvorivú činnosť
a nájsť u každého jedinca jeho skrytý talent
a rozvíjať ho. V našom zariadení máme veľmi
šikovnú mládež, píšu básne, články do novín, robia prezentácie, fotografujú, tvoria
kreatívne a to všetko pod dohľadom našich

šikovných asistentiek Biankou, Danielkou
a Zuzkou. V dennom stacionári máme kapacitu 16 miest. Zmluvne máme podchytenú
mládež (klienta) nielen z Banskej Štiavnici
a okolia ale aj z Banskej Bystrice, Podbrezovej či Žiaru nad Hronom. Na záver len jeden
citát, ten povie všetko, čo tu nie je napísané:
„Nie je ťažké milovať dieťa zdravé a krásne, ale len veľká láska sa dokáže skloniť
k dieťaťu postihnutému!“ Aj my sa snažíme všetko robiť s láskou pre našich inak obdarených priateľov.
Slovo na papieri či slovo povedané je stále
len slovo, človek môže stokrát čítať či počuť,
ale len raz stačí vidieť a pochopí veľa. Preto
ste u nás kedykoľvek vítaní.

Občianske združenie
MARGARÉTKA
Bratská 9
96901 BANSKÁ ŠTIAVNICA
tel.: 0907 144 103
www.margaretka.sk
margaretka@margaretka.sk
č. účtu: 5045625349/0900

Naozaj šťastní sú tí, ktorí hľadali cestu k službe iným
a túto cestu našli. (Schweizer)
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Centrum sociálnych služieb Nové Mesto nad Váhom, Mesto Nové Mesto nad Váhom,
Občianske združenie Život s dúhou v srdci a Občianske združenie Milan Štefánik vás pozývajú
na tretí ročník benefičného koncertu pre osoby s mentálnym a zdravotným postihnutím
z Trenčianskeho samosprávneho kraja.

GLADIÁTOR

adam ďurica

Detský svet:
Trampolínky,
maľovanie na tvár,
nafukovací hrad,
nanuky

zuzana smatanová
folklórny súbor devín
Náučné workšopy:
Enkaustika – maľovanie
horúcim voskom
košikárstvo
lukostreľba
modelovanie z hliny

Vstup od 14.00hod.

alfa box
(taliansko)

OUMAR CHEVARA CAMARA
(belgicko)

moderuje martin nikodým
28.9. 2014 O 15:00 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM

SPOLOČENSKÁ SÁLA MSKS, HVIEZDOSLAVOVA UL. (BÝVALÉ KINO)
Vstupné je bezplatné pre osoby s mentálnym a zdravotným postihnutím, pre deti z detských domovov a pre deti do 140 cm.
Vstupné pre verejnosť je 5€ v predpredaji a 7€ na mieste. Predpredaj vstupeniek je v Centre sociálnych služieb v Novom Meste nad Váhom,
Bernolákova ulica č. 14, Po – Pia 7.00-15.30hod. Počet vstupeniek pre verejnosť je limitovaný v počte 100ks! Zmena programu je vyhradená.

