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Už je tu september. Začal nový školský rok, deťom a ich rodičom pribudli povinnosti a my sme tu na to, aby sme Vám
spríjemnili voľné chvíle. Náš časopis a aj rovnomenný webový informačný portál INAK OBDARENÍ je tu pre Vás.

Pomôcky pre ťažko zdravotne postihnutých

Za náš časopis sa neplatí. Môžete si ho dať poslať aj poštou,
dajte nám vedieť na našej bezplatnej telefonickej linke
SPIG s.r.o. 0800 105 707.
Naši obchodní zástupcovia ich rozdávajú na ÚPSVaR, v lekárňach, v zdravotných strediskách či úradoch. Tiež ich
posielame rôznym združeniam. Naša spoločnosť SPIG s.r.o.
v tom vidí lepší zmysel, ako rozdávať reklamné predmety.
Myslíme si, že nielen chlebom je človek živý a chceli by sme
sa prezentovať s touto našou ideou. My vám nechceme len
niečo predať, my chceme, aby sa vám žilo o niečo lepšie. Aspoň informovaním, AKO SA TO DÁ dosiahnuť, aké sú cesty
a možnosti k lepšiemu zvládnutiu denného žitia - o to sa
snažíme.
Nájdete v ňom články o pomoci pre Inak obdarených, napríklad ako si vybaviť pomôcky pre imobilných pacientov,
predstavujeme rôzne organizácie, školy, ktoré sa venujú
inak obdareným a veľa iných zaujímavých tém.
Ďakujeme Vám za Váš záujem a tešíme sa, ak sme Vám aspoň trošku pomohli...
MP
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¨ POMÔCKY PRE ŤAŽKO ZDRAVOTNE POSTIHNUTÝCH

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

Hneď zavolajte na našu BEZPLATNÚ linku: 0800 105 707

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

Monika Ponická
konateľ a obchodný riaditeľ

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

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

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

0800 105 707

Peter Slabina
hlavný konštruktér
technický riaditeľ

STAVBA BEZ BARIÉR

Spálňa s manželským dvojlôžkom a spacia nika v malometrážnom byte
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terapie ¨

Zooterapia
Zooterapia - jednoducho povedané zooterapia je pozitívne pôsobenie zvieraťa na človeka.

Podľa metódy delíme zooterapiu na:
Animal Assisted Activities / AAA: prirodzený kontakt zvieraťa s človekom
Napr. v zariadeniach sociálnych služieb,
v DSS, školských zariadeniach.
Použité techniky: hladenie zvierat, hry, starostlivosť o zvieratá.
Animal Assisted Therapy: cielený kontakt
človeka a zvieraťa
Hlavným cieľom je podpora procesu liečby
alebo rehabilitácie.
Použité techniky: polohovanie, hry na rozvoj motoriky a sociálnych zručností, hladenie a starostlivosť o zvieratá.
Animal Assisted Education / AAE: vzdelávanie za pomoci zvierat
Cieľom je prirodzené zvýšenie motivácie
k učeniu.
Použité techniky: využitie zvieraťa ako prostredníka pre výuku, hry, starostlivosť o zvieratá.
Animal Assisted Crisis Response / AACR:
krízová intervencia za pomoci zvierat
Napr. prírodné katastrofy, teroristický čin,
kriminálny čin a pod.
Použité techniky: psychologické metódy,
empatia, hladenie, hry.

Typy zooterapie:

• Canisterapia: využitie psa
• Hippoterapia: využitie koňa
• Delfinoterapia: využitie delfína
www.inakobdareni.sk

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Felinoterapia: využitie mačky
Lamaterapia: využitie lamy
Insektoterapia: využitie hmyzu
Ornitoterapia: využitie vtákov
Ichtyoterapia: ide o liečbu rybičkami Garra Rufa
Malé domáce zvieratá: obojživelníci,
drobní cicavci, plazy
Farmingtherapy: kozy, ovce, prasatá-terapia na farmách
Voľne žijúce zvieratá
Exotické zvieratá v zoo

Formy zooterapie:

Pre všetky typy platí, že:
• môže byť skupinová alebo individuálna,
• vykonávajú ju preškolení laici, preškolení
laici v spolupráci s profesionálmi alebo
profesionálni zooterapeuti,
• zooterapeut vedie jedno alebo viac zvierat
podľa danej činnosti.
Návštevný program: návšteva zvieraťa
v zariadení alebo u klienta.
Jednorázové aktivity: účasť na prezentáciách, ukážkach, prednáškach.
Pobytový program: jedná sa najmä o tábory, pobyty na farmách.
Rezidentný program: trvalé držanie zooterapeutického zvieraťa v zariadení.
Ambulantný program: zooterapia v ordinácii lekára.
Zooterapia s asistenčným zviaraťom: zooterapeut je buď klient alebo rodinný príslušník.

Podrobnejšie o menej známych typoch
Felinoterapia
Terapia prostredníctvom mačiek.
Najčastejšie sa s ňou stretávame v rôznych
sociálnych zariadeniach pre seniorov.
Najnižšia veková hranica pre mačky je jeden

rok. Metodika je podobná ako u canisterapie.
Mačky preferujú pevné a vyvýšené podložky, aby mohli nadviazať očný kontakt.
S mačkami je možná aj prechádzka, prípadne umiestnenie do voliéry.
Ornitoterapia
Terapia prostredníctvom vtákov.
Najčastejšie využívame papagáje. Podľa niektorých výskumov žakovia vnímajú energiu
našich emócií. Najmä veľké papagáje dokážu vytvoriť medzi sebou a svojím majiteľom
veľké citové puto. Potrebujú stálu prítomnosť majiteľa. Ornitoterapia môže pomôcť
pacientom s Alzheimerovou chorobou,
pričom ich dostávajú do súčasnosti. Sú tiež
prirodzenými antidepresívami, nakoľko neustále človeka zamestnávajú a stimulujú. Sú
výbornými komunikátormi.
Pre túto terapiu sa najviac osvedčili umelo
odchované druhy vtákov. Tým, že ich neodchovajú rodičia, ale človek, automaticky
k nemu získavajú rodičovské puto. Medzi
najčastejšie využívané druhy patria: amazóňan modročelí, amazóňan venezuelský,
žako, papagáj senegálsky, ara, korela, andulka.
Lamaterapia
Terapia prostredníctvom lamy.
Lamy vedia byť trpezlivé, nechávajú sa pohladiť, nakŕmiť z ruky, vodiť. Už desať rokov
sa táto terapia využíva v Českej republike.
Lama je vhodná pre klientov, ktorí obtiažne
nadväzujú kontakt so svojím okolím, tiež
sa využíva ako podporná terapia u autistov. Lama sa veľmi pomaly približuje k tvári
klienta, a tým si získava jeho dôveru. Človek
na lamu reaguje, najčastejšie sa jej prihovára
a to je vlastne jeden z prvkov lamaterapie.
Zdroj: Zooterapie ve světle objektívních
poznatku, Prof. MUDr. Miloš Velemínský, CSc.
a kol. autorov
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¨ skutočný príbeh

Katka Jobbágyová: Malá veľká žena
Nenechajte sa zmiasť jej zjavom drobnej,
zraniteľnej, krehkej blondínky. To, čo jej
osud odoprel na fyzickej sile, vykompenzoval riadnou porciou energie, odhodlania
a vášne. Invalidný vozík, na ktorý Katku Jobbágyovú pripútala detská mozgová obrna,
nebol pre ňu nikdy dôvodom na to, aby si
neplnila svoje sny. Aj preto je dnes prvou
a zatiaľ jedinou reprezentantkou Slovenska
v paradrezúre.
Od práva po záchranu koní v Indii
„Kone som zbožňovala naozaj odmalička.
Okamžite som sa vždy hrnula pod ne, strkala som sa im do papuľky, chcela som ich
hladkať, mojkať a jazdiť na nich. Nikdy som
nemala z koní strach. Intuícia mi vravela, že
raz na nich jazdiť budem, len si na to musím
počkať,“ spomína na úplné začiatky, keď jej
pochabým nápadom, že to zvládne napriek
svojim obmedzeniam, veril málokto. Dokonca Katku vtedy od koníkov odrádzala
aj mama. Namiesto veteriny tak napokon
vyštudovala právo, no oveľa viac ju nadchla diplomacia a medzinárodné vzťahy.
Ako stážistka sa dostala na slovenské veľvyslanectvo do Indie, čo bolo pre ňu nielen
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príležitosťou spoznať nádhernú krajinu, no
predovšetkým tamojšie kone.
„Sú nádherné, no pokiaľ ide o jazdenie, Indovia sú niekde v dobe kamennej,“ hovorí.
„Viem si však predstaviť, že by som v Indii
pôsobila ako lektorka a trénerka a hlavne
ich motivovala k tomu, aby sa o kone správne starali.“ Indickému kamarátovi aspoň
ukázala, ako sa čistia kopytá a zhabala mu
uzdenie, ktoré používal. „Nebolo to uzdenie, ale mučiaci nástroj. U nás by ho zaň
zavreli za týranie zvierat. Prinútila som ho
zájsť do špecializovaného obchodu a nakúpiť správnu výbavu. To, čo tam nemali, som
mu pri mojej ďalšej návšteve priniesla zo
Slovenska.“ Vďaka Katke Jobbágyovej sú tak
v Indii slušne vybavené aspoň dva kone.
Nie je výcvik ako výcvik
Jej najnovšia konská láska však žije na Slovensku a Katka je presvedčená, že je to ten
najkrajší koník na svete. „Volá sa Sterngreifer, čo v preklade znamená - ten, čo siaha
po hviezdach. Ale aby sme si nevylomili
jazyk, voláme ho Fredy.“ Kone určené pre
ľudí s fyzickým postihnutím musia byť
od začiatku cvičené správnym spôsobom,
odlišným od klasického výcviku. Ani Katka
neovláda svojho Fredyho tlakom nohami
na rôznych miestach, tak ako zdraví jazdci,
ale rukami. „Nemám možnosť prinútiť ho robiť to, čo chcem, môžem ho len motivovať,
aby to všetko spravil rád,“ ponúka pohľad
na svoj netradičný spôsob tréningu. Vynašla sa aj pri nasadaní na koňa, čo býva často
náročná procedúra aj pre bežného človeka.
„Musím mať vždy po ruke silného chlapa,
čo ma na koňa vytlačí. No a čo, že mi pritom obchytká prdelku.“ Niet divu, že cena
špičkového koňa sa v takomto prípade blíži
k stotisícom eur, plus ho treba ustajniť, kŕmiť
a zabezpečiť mu veterinárnu starostlivosť.

„Aj preto súrne hľadám podporovateľa, ktorý má rád kone a pomôže mi. Inak sa budem
musieť Fredyho aj pretekania vzdať,” uvažuje Katka aj nad najhorším variantom.
Hospic pre kone
Kone navyše nie sú jej jedinou štvornohou
vášňou, doma má hotový zverinec – okrem
neskutočne živého psa Jacka Russela aj korytnačku leopardiu a obrovského afrického
slimáka. A to už je stav jej domácich miláčikov redukovaný. „Chovala som už aj papagáje a všelijakú inú háveď,“ smeje sa Katka
a dodáva. „Keď budem mať naozaj peňazí
ako smetí, chcem vybudovať centrum pre
nechcené, staré, týrané alebo choré kone.
Aby tí, čo už svojho koníka nechcú, ho nedávali do zoo ako potravu pre tigre, ale aby
mohli dôstojne dožiť.“
Aj na splnení tohto sna Katka pomaly, ale
systematicky pracuje. Zatiaľ chce svoj entuziazmus rozdávať ako motivátorka predovšetkým ľuďom, ktorí sa po chorobe,
nehode alebo úraze ocitli medzi hendikepovanými. „Samozrejme, že im odporúčam
predovšetkým šport, veď práve ten dodáva
telu endorfíny. A keď sa hýbete, nemáte čas
myslieť na pochmúrne veci.“
Eva Bacigalová

www.inakobdareni.sk

pomoc pre inak obdarených ¨

Zamestnanie matky ZŤP dieťaťa, ktorá poberá opatrovateľský príspevok
Matka, poberá peňažný príspevok
na opatrovanie dieťaťa, ktoré je ZŤP a je
odkázané na starostlivosť na celých 24
hod. Nemôže si dovoliť od neho vôbec
odísť. Má možnosť si doma privyrobiť nejaké peniažky? Ako a koľko môže zarobiť, aby jej nebol krátený opatrovateľský
príspevok? Ak by si našla vhodnú prácu
popri starostlivosti o dieťa, musel by sa
jej peňažný príspevok krátiť o 49,80 €?
Odpoveď:
Problematiku
peňažného
príspevku
na opatrovanie upravuje zákon č. 447/2008
Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), ktorý poskytovanie tohto príspevku
podmieňuje splnením všetkých zákonom
ustanovených podmienok.
Podmienky, na základe ktorých môže fyzická osoba (opatrovateľ) popri opatrovaní
vykonávať zamestnanie upravuje ustanovenie § 40 ods. 15 zákona, v zmysle ktorého
peňažný príspevok na opatrovanie môže
byť poskytovaný len v prípade, ak mesačný
príjem zo zamestnania nepresiahne dvojnásobok sumy životného minima pre jednu
plnoletú fyzickú osobu, t. č. nepresiahne
sumu 396,18 € a vykonávanie zamestnania
nebude v rozpore s účelom a rozsahom
opatrovania fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím.
Rozsah opatrovania ustanovuje § 14 ods.
4 zákona, v zmysle ktorého fyzická osoba
s ŤZP je odkázaná na opatrovanie, ak stupeň
jej odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
je V (rozsah odkázanosti je 8 – 12 hodín denne) alebo VI (rozsah odkázanosti je viac ako
12 hodín denne) podľa zákona č. 448/2008
Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. Poznamenávame,
že uvedený rozsah opatrovania sa považuje za splnený aj vtedy, ak sa fyzickej osobe
s ŤZP odkázanej na opatrovanie poskytuje
denne sociálna služba podľa zákona o sociálnych službách alebo navštevuje školské
zariadenie a fyzická osoba opatruje fyzickú
osobu s ŤZP po jej návrate z dennej sociálnej
služby alebo zo školského zariadenia.
Účelom opatrovania je zabezpečiť každodenne pomoc fyzickej osobe s ŤZP pri úkonoch sebaobsluhy, pri úkonoch starostlivosti o domácnosť a pri realizovaní sociálnych
aktivít s cieľom zotrvať v prirodzenom domácom prostredí. Uvedenú pomoc, okrem
výnimiek ktoré nesúvisia so zamestnaním,
môže vykonávať len jedna fyzická osoba,
ktorá opatruje fyzickú osobu s ŤZP a ktorej
www.inakobdareni.sk

sa peňažný príspevok na opatrovanie poskytuje.
Z uvedeného vyplýva, že zákon umožňuje
popri opatrovaní vykonávať zamestnanie
len za podmienky, že jeho vykonávanie
nebude v rozpore s účelom a rozsahom
opatrovania fyzickej osoby s ŤZP a mesačný príjem z tohto zamestnania nepresiahne
zákonom stanovenú hranicu. Poznamenávame, že pri posudzovaní tejto podmienky
úrady práce, sociálnych vecí a rodiny, ktoré
sú príslušné na konanie a rozhodovanie vo
veci predmetného peňažného príspevku,
postupujú vždy individuálne.
V prípade, keď matka zabezpečuje opatrovanie svojmu ťažko zdravotne postihnutému
nezaopatrenému dieťaťu, ktoré vyžaduje
celodenný dohľad (VI. stupeň odkázanosti)
a toto dieťa nenavštevuje školské zariadenie
alebo sa mu neposkytuje denne sociálna
služba, sú možnosti vykonávať zamestnanie
veľmi obmedzené. V danom prípade najvhodnejším zamestnaním by bola len práca
vykonávaná doma. Pokiaľ by došlo k situácii,
že si táto matka nájde vhodné zamestnanie,
je povinná túto skutočnosť do 8 dní oznámiť
príslušnému úradu práce, sociálnych vecí
a rodiny (ďalej len „úrad“), a to buď písomne
alebo podaním elektronickými prostriedkami podpísaným zaručeným elektronickým
podpisom. Na trvanie nároku na peňažný
príspevok na opatrovanie a na jeho výplatu
má vplyv aj výška príjmu z vykonávania zamestnania, ktorá nesmie presiahnuť sumu
396,18 Eur, a preto je povinnosťou tejto matky mesačne preukazovať príslušnému úradu
aj výšku príjmu zo zamestnania. Poznamenávame, že v zmysle § 40 ods. 13 zákona

nárok na zvýšenie peňažného príspevku
na opatrovanie o 49,80 € mesačne tejto matke zanikne, a to od prvého dňa v mesiaci,
v ktorom začne mať príjem zo zamestnania.
Ďalej uvádzame, že príjem zo zamestnania môže mať vplyv na výšku peňažného
príspevku na opatrovanie len v prípade, ak
na účely jeho výpočtu sa zohľadňuje príjem
opatrovanej fyzickej osoby s ŤZP a s ňou spoločne posudzovaných osôb a opatrovateľ
patrí do okruhu týchto spoločne posudzovaných osôb (nezaopatrené dieťa, rodičia).
V tomto prípade sa výška peňažného príspevku na opatrovanie určuje v závislosti
od príjmu opatrovanej fyzickej osoby s ŤZP,
ktorou je nezaopatrené dieťa a s ňou spoločne posudzovaných osôb, do okruhu ktorých patrí aj matka tohto dieťaťa, t.j. určuje
sa aj v závislosti od príjmu matky. Na účely
poskytovania predmetného peňažného
príspevku sa príjem každoročne prehodnocuje, a to vždy v júli bežného roka a platí
do konca júna nasledujúceho roka; za obdobie, za ktoré sa príjem prehodnocuje sa
považuje kalendárny rok, ktorý predchádza
kalendárnemu roku, v ktorom sa prehodnocovanie vykonáva. Pokiaľ zistený príjem
presiahne 3-násobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu,
t.č. presiahne sumu 594,27 € , v zmysle § 40
ods. 12 zákona sa základná výška peňažného príspevku na opatrovanie ustanovená
v § 40 ods. 7 (t.č. výška 220,52 €) zníži o sumu
prevyšujúcu tento príjem. Poznamenávame,
že príjem zo zamestnania, ktorý bude mať
matka v tomto roku, bude zohľadnený až
v júli 2016, kedy úrady budú prehodnocovať
príjem patriaci za rok 2015.
september 2015 I Inak obdarení I
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Ako je to s príjmom k peňažnému príspevku na kompenzáciu zvýšených výdavkov? Bude mať matkin príjem (ak
bude zamestnaná) vplyv na tieto kompenzácie, budú krátené?
Odpoveď:
Poskytovanie
peňažných
príspevkov
na kompenzáciu, medzi ktoré patria aj
peňažné príspevky na kompenzáciu zvýšených výdavkov, je tiež podmienené príjmom fyzickej osoby s ŤZP a s ňou spoločne
posudzovaných osôb.
Podmienka príjmu sa považuje za splnenú
len vtedy, ak príjem fyzickej osoby s ŤZP
a s ňou spoločne posudzovaných osôb
za zisťované obdobie nepresiahne 3-násobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, t.č. sumu 594,27 €.
Čo sa za príjem na účely poskytovania peňažných príspevkov na kompenzáciu považuje/nepovažuje upravuje ustanovenie § 18
zákona, v zmysle ktorého príjem zo zamestnania sa považuje za príjem. To znamená,

že keďže matka patrí do okruhu spoločne
posudzovaných osôb, bude sa zohľadňovať aj jej príjem, t.j. aj príjem zo zamestnania, ktorý jej patril za zisťované obdobie. Aj
v tomto prípade príjem matky zo zamestnania patriaci za rok 2015 bude zohľadnený až
v nasledujúcom kalendárnom roku, t.j. v júli
2016.
Ak na základe prehodnotenia príjmu fyzickej osoby s ŤZP a s ňou spoločne posudzovaných osôb bude mať úrad preukázané, že
zistený príjem presiahol stanovenú hranicu,
nárok na poskytovanie predmetných peňažných príspevkov a na ich výplatu zaniká,
t.j. úrad rozhodne o ich odňatí a zastavení
výplaty.
Výzva na doloženie príjmu príde poštou,
priznáte všetky spomínané príjmy za predchádzajúci rok. Podľa nového zákona môžete mať priemerný mesačný príjem na jednu
osobu až do výšky trojnásobku sumy životného minima pre plnoletú fyzickú osobu,
teraz je to 594,27 €.

Na výšku ostatných peňažných príspevkov
na kompenzáciu ( diéta, hygiena, prevádzka
osobného motorového vozidla ) jej zamestnanie nemá vplyv.
Podľa § 38 ods.17 zákona peňažný príspevok
na zvýšené výdavky nemožno poskytnúť, ak
príjem fyzickej osoby s ťažkým zdravotným
postihnutím je vyšší ako trojnásobok sumy
životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu ustanoveného osobitným predpisom.
Peňažné príspevky na zvýšené výdavky sú:
a) na diétne stravovanie,
b) súvisiace
1. s hygienou alebo s opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia,
2. so zabezpečením prevádzky osobného
motorového vozidla,
3. so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom.
Zdroj: odbor peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny

Ako sa zo mňa stal mobilný učiteľ
Na začiatku to bola ideálna predstava končiaceho študenta učiteľstva I. stupňa ZŠ.
Získať stále miesto na základnej škole a učiť.
Ale nie všetko je v živote podľa našej prvotnej predstavy. Zistila som, že to môže byť
ešte lepšie...
Napriek nečakanej komplikácii pri pôrode
môjho prvorodeného syna sa môj život začal uberať smerom, ktorý mi nebol úplne
jasný. Prešla som si v živote veľa profesiami.
Najskôr brigády v záhradníctve, učiteľka
v základnej umeleckej škole - harmonika,
učiteľka na prvom stupni základnej školy,
hippoterapeutka, canisterapia, profesionálna masérka a nakoniec mobilná učiteľka pre
„inak obdarené deti“.
Pri štyroch vlastných deťoch nie je rozhodnutie ísť podnikať ľahké. Moje rozhodnutie
mi možno uľahčila posledná materská dovolenka, kedy som si urobila masérsky kurz
v Piešťanoch. Samotná práca s deťmi s postihnutím mi však bola súdená omnoho skôr.
S manželom sme si pred rokmi kúpili prvého
koníka a ja som si urobila certifikát ako hippoterapeut v oblasti pedagogicko-psychologického jazdenia. Tri roky sme bezplatne
v domácich podmienkach poskytovali naše
služby. Po čase som zistila, že nielen deti, ale
aj rodičia potrebujú moje služby. Niektorí
fyzické - masáže a niektorí poradenstvo.
Pamätám si deň, keď som si na svoje auto
nalepila reklamu - mobilný masér. Možno
som bola vo výhode oproti ostatným kole-
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gom, lebo počas trvania nášho hipocentra
som nadviazala veľa kontaktov s budúcimi
klientami. Vždy ma zaujímajú veci do hĺbky
a považujem sa za praktika. Preto nebola
náhoda, že som chodievala v rámci svojho voľna so psíkom do Spojenej špeciálnej
školy v Topoľčanoch, kde učí úžasná pani
učiteľka Zuzka Michalcová. Zuzka pracuje
s autistickými žiakmi. Postupne začala aj
naša spolupráca s občianskym združením
rodičov RUBIKO. Tiež som spolupracovala
so Súkromným integračným centrom v Topoľčanoch. Mala som možnosť zažiť prácu
s deťmi v programe TECCH. Chcela som
však vidieť aj prácu s deťmi v DSS zariadeniach a tak som na 2 mesiace nastúpila ako
ergoterapeut v DSS v Topoľčanoch, priamo
na pracovisko s klientmi s autizmom. Musím
však priznať, že mojej práci tento systém
úplne nevyhovoval. V hľadaní som pokračovala v Čechách a urobila som si školenia
ohľadom metódy Uľahčovaná komunikácia.
Tieto stretnutia mi zároveň pomohli spoznať aj metódu SON RISE, nakoľko sa mojím
priateľom stal Vlado Mokráň, otec Robina.
Niektoré stretnutia sú však postupnosťou
môjho životného hľadania odpovedí. Vďaka
práci u jednej mojej klientky/teraz už priateľky, som získala rýchlokurz ABA metódy.
Nakoľko som jej syna učila v domácom prostredí, pre túto prácu ma zaškolila Elenka
Zagorová. Elenka sa vrátila z Ameriky, kde
viac rokov pôsobila ako terapeutka v beha-

viorálnom systéme. Tento systém ma oslovil
asi najviac. Dodnes ho využívam vo svojej
práci s deťmi.
Ako sa hovorí, kto hľadá - nájde. Urobila som
si aj kurz Bazálnej stimulácie, lebo mojimi
klientmi sa postupne nestávali iba autisti,
ale aj deti s DMO či ľudia v kóme.
Keď sa ma jedna moja kamarátka po rokoch
spýtala, čo vlastne robím, keď ma v okolí
každý pozná, uvažovala som, ako jej to jednoducho vysvetliť. Asi robím ranú starostlivosť a poradenstvo v jednom. Niekedy mi
zvoní telefón aj dvadsaťkrát za deň a odpovedám na právne otázky, potom na otázky
ohľadom kompenzácií, potom hľadáme
správneho lekára, učiteľa, škôlku, grant...
Tak mám pocit, že som „dievča pre všetko“.
Klaudia Krchňavá

www.inakobdareni.sk
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v USA s úmyslom bojovať proti diskriminácii
konalo podujatie pod názvom „Deliciously
Disabled“ , kde organizátorka touto formou
bojuje proti predsudkom voči sexuálnemu
životu hendikepovaných ľudí. Preto sa rozhodla zorganizovať sex party (nielen) pre
telesne postihnutých, ktorí si zaslúžia rovnaké zaobchádzanie ako ostatní. Stále totiž
medzi verejnosťou kolujú mýty, ako ženy
na vozíku nič necítia, že nemôžu teda prežívať kvalitný sex a keď nič necítia, nemôže
ich to vzrušovať, že pri sexe musia ležať len
v posteli a nikde inde, že nemôžu dosiahnuť orgazmus, že nemôžu mať deti, že sú
neplodné..., že pre ženu na vozíku je potrebný len osobný asistent, opatrovateľ, ktorý
sa o ňu postará po stránke mobility, ale jej
sexuálny život uspokojovať nie je prípustné
v žiadnom vzťahu. Mýty, omyly, neznalosť.

My, ženy na vozíku
My, ženy na vozíku a sexualita
Nemyslím si, že by sexualita hendikepovaných ľudí dnes bola alebo mala byť tabu,
len sa verejne o tom ešte málo hovorí a píše.
Spoločnosť, ľudia okolo nás, si akosi stále neuvedomujú, že tak ako každý zdravý jedinec,
tak aj človek s hendikepom potrebuje a túži
po tom, aby ho niekto nielen platonicky miloval, ale aby mohol mať aj sexuálne reálne
zážitky. Je to prirodzené, je to žiadúce.
My, ženy na vozíku sme často atakované
názormi, že nemôžeme žiť sexuálnym životom, že sa nemáme vydávať, že nemáme, či
nemôžeme mať deti. Často nielen z pohľadu
samotnej rodiny, ale aj z pohľadu väčšiny
zdravých ľudí k nám patrí len osobná asistencia, či opatrovanie, máme právo sa najesť, spať a poprípade ešte pracovať. Ale sex?
Kto to kedy videl?
Stretla som sa s názormi mužov, ktorí si myslia, že my ženy na vozíku nemôžeme mať
sex, že nič necítime, že nemôžeme rodiť,
že sme neplodné, že nemôžeme...Neznalosť tejto problematiky je preto taká veľká,
lebo sa o nej verejne nehovorí, nepíše a aj

v samotných rodinách je to zakázaná debata. Pritom je to také obyčajne jednoduché
a ľudské, a predstavte si, že aj ženy na vozíku
sa dokážu rovnako zamilovať ako iné, môžu
sa nielen milovať, ale aj rodiť a mať deti.
Avšak pri tomto všetkom je potrebné vedieť,
že každá žena má iné obmedzenia na vozíku. Záleží naozaj na postihnutí, diagnóze,
či ide o ženu s detskou mozgovou obrnou,
svalovou dystrofiou, či ide o ženu po úraze
a je paraplegička alebo tetraplegička, spastička, alebo má iné telesné postihnutie. Ku
každej sa dá nájsť ten správny prístup a neexistuje taká prekážka, ktorá by sa aj s pomocou rôznych pomôcok nedala pri sexuálnom
živote prekonať. Netreba sa hanbiť, že nás
odsúdia alebo vysmejú. Opýtajte sa tých, čo
moralizujú, „vy to nerobíte“? Tak prečo my
nie? Mnohé ženy, ktoré sa z nejakých dôvodov ocitli na vozíku, dokážu žiť aktívne a naplno. A k tomu samozrejme patrí aj sexuálna
aktivita.

Mohla by som uviesť mnoho príkladov aj zo
svojho okolia, že ženy na vozíku žijú nielen
vysoko aktívnym životom, ale sú aj vydaté,
majú deti, majú sexuálnych partnerov, používajú rôzne pomôcky a vôbec sa nezamýšľajú nad predsudkami spoločnosti.
Dnes je ťažké nájsť vhodného partnera aj
pre zdravé ženy, ženy na vozíku to majú ešte
ťažšie. Je veľmi málo príležitostí na stretnutie, ak vôbec nejaké sú. Pretrvávajú až
úsmevné predsudky mužov, a preto vzťahy
stroskotávajú v samotných začiatkoch. Ak sa
však dvaja ľudia majú radi, je jedno, že jeden
z nich sa pohybuje na vozíku, majú právo
nielen na lásku, ale aj sexuálny život.
Ľudmila Gričová

Na Slovensku sa berie stále ešte ako rarita,
ak si ženu na vozíku berie zdravý muž, alebo keď porodí dieťa a má rodinu...na západ
od nás sú aj v tomto oveľa ďalej a nielenže
nepozerajú na sexualitu žien ako niečo nenormálne, ale naopak. Nedávno sa napr.

Vymieňame vrchnáčiky za úsmev
Zbierame plastové vrchnáčiky. Akékoľvek –
rôznych veľkostí, tvarov a farieb. Už niekoľko
rokov, pravidelne každý mesiac, zapájame sa
mnohí, k dnešnému dňu sme ich vyzbierali
vyše tony. Každý jeden „štuplík“ je mini pozdravom pre jednu skvelú rodinku do Levíc.
Odkazom, že nám na nich záleží. Že chceme
a môžeme aj takto pomáhať...

www.inakobdareni.sk

Peťko Lintner je deväťročný chlapček so širokým úsmevom. Takým úprimným, akým vás
vedia odmeniť len downíci, inak obdarené
deti, ktorým sa nie nadarmo hovorí slniečka. Sú plní energie, žijú vo svete odlišností
a výnimočností, ktorému najlepšie rozumejú
ich najbližší. Každý deň je nepredvídateľným
dobrodružstvom, prekvapením, prekračo-
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vaním hraníc. Ich vlastných i tých, ktoré im
kladie okolie a spoločnosť zdravých. Život
Peťkovej rodiny má kvôli jeho diagnóze svoje limity a obmedzenia. Starosti sa striedajú
s miliónom každodenných drobných radostí.
Najlepšie vie o nich porozprávať mama Angelika a staršie sestry Aňa a Veronika. Žijú
sami, spoločne sa usilujú zvládať Downov
syndróm s úsmevom. Často aj cez slzy, ale to
je už iný príbeh...
Peťkovi pomáhajú od malička zdravotné terapie, ktoré navštevuje. Tou najobľúbenejšou je návšteva koníkov a jazdenie na nich.
Pred štyrmi rokmi mu učaroval parawestern
na G4 RANCH DFD SANTOVKA. Liek i veľká
záľuba zároveň. Handicapovaný chlapček
našiel komunitu iných detí a dospelých,
s ktorými si rozumie. Vďaka hipoterapii sa mu
normalizuje svalový tonus, koordinujú pohyby, mobilizujú kĺby, zlepšuje rovnováha, zvyšuje sebadôvera, vznikla nádej na zlepšenie
fyzického a psychického stavu. Pepe, ako ho
na ranči volajú, má možnosť byť sám sebou
a ukázať, čo vie, dokáže a zvládne. Vďaka jazdeniu sa naučil tešiť z pohybu- ako iné deti.
„Môj syn je veľmi hypotonický, má oslabenú
imunitu, nožičky má ploché a klenby padnuté. Komunikácia je u nás na úrovni päť- šesť
ročného dieťaťa. Používanie gest a posunkov však ubúda (cca 100 slov už ovláda). Má
problém s chodením na dlhšie trasy. Verím,
že cvičenie, rehabilitačné pobyty a vozenie
na koníkoch mu pomáhajú. Preto mu ich
v možnostiach časových a finančných, ktoré sa zvládnuť dajú, doprajeme. Tešíme sa
z každého pokroku i malých úspechov“, prezrádza nám Peťkova mamina.
Takýto koníček pri koníkoch si môže rodina
dovoliť len vďaka podpore rodiny a priateľov. Tí pre toto dieťa dokonca zorganizovali
aj finančnú zbierku. Keď sa dozvedeli o možnosti zbierať plastové vrchnáčiky a vymieňať
ich za vybranú formu jeho rehabilitácie, neváhali. Hipoterapiu môže navštevovať v mesiacoch marec-november, 2-3 krát do týž-
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dňa. Stačilo pár slov s prosbou a z celého
Slovenska začali Peťkovi chodiť nezvyčajné
plastové „poštové zásielky“. Dôkaz o tom, že
aj zdanlivo jednoduchá myšlienka, na ktorej
sa spolupodieľajú viacerí, môže pomôcť splniť niekomu sen. Vďaka „štuplíkom“ vznikla
sieť solidarity a podpory, krásne dlhodobé
priateľstvá aj medzi ľuďmi, ktorí prijímateľa
tejto drobnej pomoci nikdy osobne nestretli,
ani sa vzájomne nepoznajú.
„Sisa, už si posielala tento mesiac vrchnáčiky pre Peťka? Opäť mám plno, môžem
doniesť?“, tieto otázky dostávam často. Bez
oslovovania, opakovania výzvy, proma len tak. Ľudia sa jednoducho pridali. Doma
i v práci majú krabičky, do ktorých odkladajú
vrchnáky, ktoré by inak skončili v smetnom
koši. Vždy keď otvárame plastovú fľašu si
spomenieme na nášho veselého kovboja.
Na začiatku som bola sama, dnes je nás už
vyše dvadsať, pridávajú sa stále ďalší. Sme
komunita „Peťkov fanklub“. Vytvorili sme
funkčnú sieť nenáročného, ale reálneho
a pre každého dostupného bartra plastových uzáverov za poukážky na hiporehabilitáciu a športové jazdenie. Či systém pomoci
takýmto deťom nemá vyzerať ináč, prečo to
funguje práve takto, neriešime. Našou motiváciou je Peťko sám.
Najlepšie veci v živote sú vraj tie najjednoduchšie. Láska má len päť písmen.
Všetko ostatné sú len zbytočné slová, „omáčky“ okolo, prešpekulované frázy.
Svet nepotrebuje expertov na dokonalý život, nekonečné analýzy, šablóny, niekoľko
stranové návrhy komplikovaných riešení.
Potrebuje dobrú vôľu, otvorené oči, srdcia,
vyhrnuté rukávy. Potrebuje ľudskosť.
Keď niečo robíme, čokoľvek - robme to
úprimne, s láskou, so záujmom, poriadne,
lebo na druhej strane je niekto, kto sa vďaka
nám usmieva...
PS: Ak máte doma vrchnáčiky, ktoré nepotrebujete, vieme, komu pomôžu. Ďakujeme!

Kontakt na Peťkovu mamu:
Angelika Lintnerová
t.č.: 0918 819 605
e-mail: angelika 75@centrum.sk
Text: Silvia Žabková, Foto: Beatrix Lenčová

Čo je hipoterapia
Liečba koňom, lepšie povedané liečba hipickými aktivitami. Teda prácou okolo koní, hraním sa s koňmi na zemi, vozením sa na koni
a jazdením na koni. Hipoterapia zasahuje
človeka na troch úrovniach. Na úrovni telesnej, duševnej a spoločenskej. Na telesnej
úrovni je reprezentovaná hiporehabilitáciou, ktorá predstavuje fyzioterapiu na koni,
na duševnej úrovni psychoterapeutickým
(PTJ) a pedagogicko-psychologickým jazdením (PPJ) a na spoločenskej úrovni je reprezentovaná športovým jazdením postihnutých osôb (ŠJP) (paradrezúra, paravoltíž,
parawestern...). Je zrejmé, že pôsobenie
koňa na človeka je komplexné a vo fyzioterapii na koni tiež pôsobia zložky psychologické
aj sociálne.
1. Hiporehabilitácia - je využívaná v medicíne a je najrozšírenejšou formou hipoterapie. Je to začlenenie vozenia na koni alebo
jazdenia, do komplexu opatrení zameraných
na minimalizovanie, či odstránenie fyzického alebo mentálneho handicapu.
2. Liečebno - pedagogické jazdenie - kôň
je zaradený ako médium do oblasti pedagogicko - psychologickej, aby sa u klienta
vytvorili učebné predpoklady, podporili pozitívne zmeny chovania, odstránili sa alebo
zmiernili prejavy niektorých duševných porúch alebo zmyslového deficitu.
3. Športové jazdenie pre handicapovaných
- je založené na aktívnom ovládaní koňa pacientom. Pacient sa s ohľadom na svoj handicap, za použitia špeciálnych pomôcok alebo
zmenenej techniky jazdy, učí jazdiť na koni,
prípadne sa zúčastňuje športových súťaží.
Zdroj: wikipedia.org
www.inakobdareni.sk
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Ako vybaviť prvý alebo nový občiansky preukaz
Prvý občiansky preukaz a nový občiansky
preukaz občana, ktorý má občiansky preukaz vydaný do 30. júna 2008 vydáva okresné
riaditeľstvo Policajného zboru v územnom
obvode, v ktorom má občan trvalý pobyt.
Občan, ktorý má vydaný občiansky preukaz po 1. júli 2008 môže požiadať o vydanie
nového občianskeho preukazu na ktoromkoľvek okresnom riaditeľstve Policajného
zboru.
Žiadosť o vydanie občianskeho preukazu
sa podáva príslušnému úradu osobne. Pri
tejto povinnosti platí jedna výnimka a to
v prípade, keď o vydanie občianskeho preukazu môže za občana, ktorý nemôže pre
bezvládnosť z dôvodu dlhodobého pripútania na lôžko podať žiadosť osobne (ďalej len
bezvládny občan ), aj iný občan po predložení svojho občianskeho preukazu a písomného plnomocenstva na zastupovanie, na ktorom musí byť podpis bezvládneho občana.
Podpis bezvládneho občana sa nevyžaduje,
ak občan nie je spôsobilý sa podpísať.
K žiadosti bezvládneho občana sa musí
predložiť potvrdenie lekára o tom, že takýto
občan nemôže podať žiadosť osobne z dôvodu dlhodobého pripútania na lôžko.
Občan, ktorému má byť občiansky preukaz
vydaný, je povinný podrobiť sa nasnímaniu
podoby jeho tváre a jeho podpisu na príslušnom okresnom riaditeľstve Policajného
zboru. Nasnímanie podoby bezvládneho
občana možno vykonať aj v mieste, kde sa
zdržuje.
Nasnímanie podoby tváre sa vykoná v občianskom odeve, bez prikrývky hlavy a bez
okuliarov s tmavými sklami. V odôvodnených prípadoch je možné zo zdravotných
alebo náboženských dôvodov nasnímať
podobu tváre s prikrývkou hlavy. Táto prikrývka nesmie zakrývať tvárovú časť spôsobom, ktorý by znemožňoval identifikáciu.
Nasnímanie podoby nevidiaceho občana
možno vykonať s okuliarmi s tmavými sklami po predložení potvrdenia lekára, že tento
občan je nevidiaci.
Lehoty pre prijatie žiadosti o vydanie občianskeho preukazu
O vydanie prvého občianskeho preukazu
pre maloletého občana je povinný požiadať
rodič občana alebo opatrovník, poručník,
iná fyzická osoba ako rodič, ktorí majú dieťa

zverené do náhradnej rodinnej starostlivosti,
pestún, osoba, ktorá má záujem stať sa pestúnom a má dieťa dočasne zverené do pestúnskej starostlivosti, alebo štatutárny orgán
zariadenia, v ktorom sa vykonáva rozhodnutie súdu o nariadení ústavnej starostlivosti
alebo rozhodnutie súdu o nariadení ochrannej výchovy, najskôr 90 dní a najneskôr 30
dní pred dovŕšením pätnásteho roku veku
občana.
O vydanie nového občianskeho preukazu
je občan povinný požiadať príslušné okresné riaditeľstvo Policajného zboru do 30 dní
od neplatnosti občianskeho preukazu (napr.
zmena mena, priezviska, trvalého pobytu,
rodného čísla).
Občan môže podať žiadosť o vydanie nového občianskeho preukazu pred skončením
(časovej) doby jeho platnosti. V tomto prípade možno žiadosť podať najskôr 180 dní
pred uplynutím (časovej) doby platnosti.
Pri žiadosti o vydanie prvého občianskeho preukazu je občan alebo zákonný zástupca maloletého povinný predložiť
• rodný list; ak nie je na rodnom liste uvedené rodné číslo, aj doklad o rodnom čísle
(napr. cestovný doklad),
• potvrdenie o hlásení trvalého pobytu vydané príslušným orgánom (ohlasovňou
obecného alebo mestského úradu), potvrdenie sa nevyžaduje, ak tento príslušný orgán zaznamenal priamym vstupom
do registra obyvateľov Slovenskej republiky údaje o aktuálnom trvalom pobyte
občana,
• ďalšie doklady osvedčujúce skutočnosti,
ktoré sa uvádzajú v občianskom preukaze
(napr. potvrdenie od lekára pri zápise krvnej skupiny).
Pri žiadosti o vydanie nového občianskeho
preukazu je občan alebo zákonný zástupca
povinný predložiť svoj doterajší občiansky
preukaz alebo potvrdenie o občianskom
preukaze, ak mu bolo vydané. Ak občan
nemôže predložiť svoj doterajší občiansky
preukaz ( napr. z dôvodu straty, odcudzenia
OP), je povinný predložiť doklad preukazujúci jeho rodné číslo (rodný list alebo cestovný
doklad),
Ak je dôvodom na vydanie nového občianskeho preukazu zmena mena, priezviska,
rodného čísla alebo trvalého pobytu alebo
ak občan pri žiadosti o vydanie nového ob-

čianskeho preukazu súčasne žiada o vyznačenie nového údaju, je povinný predložiť aj
doklad o tejto zmene alebo doklad potvrdzujúci nový údaj.
Opatrovník občana, ktorý bol pozbavený
spôsobilosti na právne úkony, je povinný
k žiadosti takého občana predložiť aj svoj
občiansky preukaz a právoplatné rozhodnutie súdu o pozbavení občana spôsobilosti
na právne úkony. Ak nebol opatrovník určený do funkcie opatrovníka priamo v rozhodnutí súdu o pozbavení občana spôsobilosti
na právne úkony, je povinný predložiť aj
uznesenie súdu, ktorým bol určený do funkcie opatrovníka.
Občan, ktorý žiada o vydanie občianskeho
preukazu po zrušení pozbavenia spôsobilosti na právne úkony, je povinný predložiť
právoplatné rozhodnutie súdu o zrušení pozbavenia spôsobilosti na právne úkony.
Občan, ktorý žiada o vydanie občianskeho preukazu po obmedzení spôsobilosti
na právne úkony, je povinný predložiť právoplatné rozhodnutie súdu o obmedzení spôsobilosti na právne úkony. Občan, ktorý žiada
o vydanie občianskeho preukazu po zrušení
obmedzenia spôsobilosti na právne úkony,
je povinný predložiť právoplatné rozhodnutie súdu o zrušení obmedzenia spôsobilosti
na právne úkony.
Občan, ktorý žiada o vydanie občianskeho
preukazu po uložení trestu zákazu pobytu,
je povinný predložiť právoplatné rozhodnutie súdu o tejto skutočnosti. Občan, ktorý žiada o vydanie občianskeho preukazu
po upustení od výkonu zvyšku trestu zákazu
pobytu, je povinný predložiť právoplatné
rozhodnutie súdu o tejto skutočnosti.
Občan, jeho opatrovník alebo zákonný zástupca maloletého, ktorý žiada o vydanie
občianskeho preukazu po nadobudnutí štátneho občianstva, je povinný predložiť listinu
o udelení štátneho občianstva a osvedčenie o štátnom občianstve. Ak vzniknú pochybnosti o štátnom občianstve občana,
je občan, jeho opatrovník alebo zákonný
zástupca maloletého povinný na vyzvanie
príslušného úradu predložiť osvedčenie
o štátnom občianstve (vydanie osvedčenia o štátnom občianstva na účely vydania
prvého občianskeho preukazu je oslobodené od správneho poplatku).
Zdroj http://www.minv.sk/?obcianske-preukazy

Život vôbec nie je taký, aký ľudia predstierajú.
Preto je predstieranie také krásne. (Morley)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

www.inakobdareni.sk
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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 sa
ocitneme v sociálnej núdzi. Preto uvádzame adresy niektorých nadácii a občianskych združení, ktoré vám môžu na základe písomnej
žiadosti pomôcť.
RADY PRI OSLOVOVANÍ NADÁCII:
nadáciu alebo občianske združenie oslovte vždy písomnou formou - žiadosťou, v ktorej stručne opíšete svoj problém a stručne žiadosť odôvodnite.

NADÁCIA POMOC JEDEN DRUHÉMU

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

NADÁCIA POMOC DEŤOM V OHROZENÍ

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

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

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

NADÁCIA PONTIS - SRDCE PRE DETI

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

DOBRÝ ANJEL

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

DETSKÝ FOND SLOVENSKEJ REPUBLIKY - KONTO BARIÉRY

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

Centrum samostatného života n.o

NADÁCIA PETRA DVORSKÉHO HARMONY

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

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

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

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

www.inakobdareni.sk
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¨ SPOLOČNOSŤ NA POMOC OSOBÁM S AUTIZMOM

Filter na moju dušu
Milí čitatelia!
Leto sa pomaly končí, ortuť na teplomeri
už hádam nepôjde nad číslo 30. Konečne
si oddýchneme od horúčav a v príjemnom
ovzduší si prečítame náš časopis. Do tohto
čísla som si pre Vás pripravila rozhovor s mladou a podľa mňa veľmi sympatickou Majkou.
Hoci som ju nikdy nevidela a jej hlas poznám
iba z telefónu, pôsobila na mňa veľmi milo.
Majka je na prvý pohľad obyčajná mladá
žena krátko pred štyridsiatkou. Mamička
a manželka, akých stretnete každý deň stovky. No na ten druhý pohľad až taká obyčajná
nie je. Čitateľom nášho časopisu iste nie je
cudzia, nakoľko je prispievateľkou mnohých
článkov.
Mária - Majka Helexová nám dnes rozpovie
svoj životný príbeh, to, čo ju teší a čomu sa
rada venuje.
Majka, ste rodená Bystričanka a hrdo sa
hlásite k svojim koreňom. Spomeniete si
na detstvo prežité v Jakube?
Som síce narodená v Banskej Bystrici, ale
žijem v Jakube, kde sú moje korene a moja
rodina z otcovej strany tu už bola pred tromi
storočiami. Tu som od detstva žila s rodičmi
a otec mi veľa rozprával o predkoch a ich
neľahkých, ale obdivuhodných osudoch. Rodičov som mala starších, ale dobrých, obetavých a milujúcich. Starí Jakubčania, ktorí tu
žili, ma s láskou vychovávali a viedli na ceste
dospievania. Rodičia dlhé roky boli kostolníci v jakubskom kostole, v ktorom som aj ja
pomáhala, nielen pri službe okolo neho, ale
neskôr aj prácou s mládežou. Letné mesiace
som s kamarátmi splavovala potok Bystrica
(po našom Bystrička), ktorý cez Jakub preteká, chodievala na výlety po okolitých lesoch,
hubárčila, bicyklovala sa po okolí.

schopnosti, ktoré na základnej škole, ktorú
som predtým navštevovala, nedokázali doceniť. Na základnej škole som mala problémy
v mnohých predmetoch, tu som sa vo všetkom zlepšila a naučila som sa vďaka profesorom, ktorí mali ku mne iný prístup, konečne
chápať, ako veci fungujú. Pochopila som jednu vec, ktorú uplatňujem aj vo svojom živote,
že učiť sa dokáže každý, len záleží na tom, ako
mu to učiteľ vysvetlí a ako ho ako človeka vníma. Tu som hlavne pochopila, že chyba nebola vo mne a dodnes ďakujem všetkým za to,
že mi pomohli prekonať neprekonateľné.
Spolu s manželom vychovávate jediného
synčeka Maťka, ktorý má autizmus. Autizmus sa pomaly dostáva do povedomia širokej verejnosti. Pred jedenástimi rokmi však
táto téma bola neznáma. Odkiaľ ste čerpali
informácie?
Vedela som, že autizmus existuje, v mojej
blízkosti bývala kamarátka, ktorá mala syna
s autizmom, ale vo sne by mi nenapadlo,
že v jednej obci môže byť takých detí viac.
A dokonca bude raz jedno moje. Keď sa však
u Maťka začali prejavovať črty, ktoré sa u ostatných zdravých detí nevyskytovali, bolo
mi jasné, že je to autizmus. Informácie som
v prvom rade čerpala od odborníkov v tejto
oblasti, ale to sú len teoretické záležitosti.
Autizmus je u každého človeka individuálny
a jedinečný. Ani jeden nie je rovnaký.
SPOSA BB a Majka – zaujímavé spojenie
Keď Maťko nastúpil do prvého ročníka /september 2012/ v špeciálnej základnej škole
v Banskej Bystrici, od pani učiteľky som sa
dozvedela, že existuje SPOSA a jej predsedom je pán Golema. Po krátkom čase sme sa
stretli a začali spolupracovať. Vďaka SPOSA
som sa dostala na kongres v Tatrách (marec

Poľnohospodárska škola bola bohatá na výborných profesorov, ale aj majstrov, ktorí ma
veľa naučili hlavne tým spôsobom, že ma
učili samostatnosti a hlavne videli vo mne
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Akcia LEGO SEN a LEGO SPÁJA
Vo februári 2014 ma oslovil vysokofunkčný
mladý muž s autizmom Jozef s myšlienkou
projektu LEGO sen. Mal ho vypracovaný laicky, s jeho mamou mali oslovených sponzorov. Prvýkrát som bola pred rozhodnutím
urobiť niečo nové, ako predseda SPOSA, ktorá tento projekt financovala a koordinovala.
Napísať projekt je jedna vec, celý zrealizovať
druhá. Zohnať ďalších sponzorov, dobrovoľníkov, urobiť program pre všetky skupiny
rodín s autizmom, určiť termíny, objednať
priestor na realizáciu. Dokomunikovať všetky zúčastnené strany. Spolupracovali sme
spolu , ale projekt sprevádzali rôzne problémy. Ani som si nevedela predstaviť, koľko
to môže stáť času. Vďaka Bohu som stretla
úžasnú osobu, ktorá mi začala pomáhať
a za pochodu ma učila. Pani S.Žabková sa
pridala do tímu a výrazne mi pomohla s koordináciou celého projektu. Celé hodiny sme
po nociach kompletizovali vizuály a koordinovali všetky dôležité zložky projektu. Keď
Jožko prišiel s myšlienkou projektu LEGO
sen, netušila som, čo všetko ešte v tak krátkom časovom rámci dokážeme urobiť. Vernisáž obrazov detí s autizmom - 1.4.2014
na radnici v BB, Lego sen - 12.4.2014, premietnutie filmu o legu - 13.4.2014.
Akcia Lego sen mala veľký ohlas, a tak sme
sa rozhodli v myšlienke spájania rodín s autizmom pokračovať. Keďže lego predstavuje
skladačku, napadlo nás pritom, že musí ísť
o projekt o spájaní. Tento rok sa rozšíril nielen na spájanie našich komunít, ale aj všetkých, ktorí sa k nám pripoja. Projekt sa konal
v dňoch 30. a 31. mája 2015 a jeho príprava
trvala takmer trištvrte roka. Prišli rodiny
z rôznych kútov Slovenska. Myšlienka spájania sa ujala a dúfam, že budúci rok budeme
pokračovať tretím ročníkom.
Svoje myšlienky šírite aj prostredníctvom časopisu Inak obdarení. Ako ste sa
k písaniu článkov dostali?

V detstve

Vyštudovali ste poľnohospodársku školu. Našiel sa tam niekto, kto mladému
dievčaťu ukázal správny smer a pozitívne
ho formoval?

s I. Burianekovou aj jej Katkou

2013), kde prednášali odborníci zo zahraničia, z ktorých jedna bola mama chlapca s autizmom. Tam som začala chápať rozmanitosť
autizmu. V lete v tom istom roku sa mi podarilo od KNZM získať financie na malý projekt
a urobila som prvé malé komunitné stretnutie rodín s deťmi s autizmom v Jakube. Potrebovala som si overiť, či mám schopnosti niečo také organizovať. V decembri roku 2013
ma zvolili za predsedkyňu SPOSA BB.

Paradoxne som sa k písaniu do časopisu Inak
obdarení dostala po vernisáži a Legosne minulý rok. Očakávali sme, že nám uverejnia
v nemenovanom novinovom médiu článok,
ktorý napísala kamarátka, ale nestalo sa
tak. Sklamanie nedalo na seba dlho čakať,
kamoška napísala na adresu textu, ktorý
uverejnili v novinách namiesto nášho článku, nahnevaný list na FB. Tiež som vyjadrila
svoje sklamanie a vtom sa ozvala Ivetka Buwww.inakobdareni.sk

Občianske združenie

INAK OBDARENí

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

• podporu slovenských výrobcov technických zariadení pre postihnuté osoby,
• zlepšenie právneho povedomia postihnutých osôb ohľadne ich
zákonných nárokov,
• podporu každodenných aktivít postihnutých osôb pre život bez
bariér,
• podporu a organizovanie vzdelávacích, kultúrnych a športových
aktivít pre postihnuté osoby,
• podporu v poradenskej, sociálnej, finančnej, zdravotnej a technickej oblasti života postihnutých osôb,
• podporu a sprostredkovanie informácií v sociálnych, zdravotných
otázkach a možnostiach liečby, týkajúcich sa zdravotného postihnutia danej osoby,
• prevádzkovanie vlastnej internetovej stránky, zverejnenie aktivít
a spájanie postihnutých osôb za účelom skvalitnenia ich života,
• tvorba, tlač a distribúcia časopisov, letákov, informačných prospektov,
• odborné poradenstvo, spolupráca s odborníkmi a výrobcami technických zariadení,
• organizovanie zbierok pre finančné a materiálne zabezpečenie realizovaných projektov,
• tvorba a poskytovanie vzdelávacích aktivít rôznymi formami,
• hmotná (finančná) a morálna pomoc osobám s telesným postihnutím, pomoc pri rehabilitácii, zabezpečení prostriedkov na zakúpenie technických pomôcok,
• navštevovanie domácností,
• zapojenie postihnutých osôb do aktívneho celospoločenského života,
• usporadúvanie konferencií, diskusných stretnutí, seminárov, kurzov a prednášok zameraných na realizovanie účelu občianskeho
združenia,
• organizovanie workshopov, konferencií, školení a seminárov,
• iné projekty a aktivity.
Za účelom plnenia svojho cieľa spolupracuje združenie s jednotlivcami, mimovládnymi a neziskovými organizáciami, orgánmi štátnej
a verejnej správy a môže byť členom iných organizácií doma aj v zahraničí.

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

A
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Stropný zdviháK Ergolet Luna
Stropný zdvihák Ergolet Luna je zariadenie slúžiace
na zdvíhanie a premiestňovanie imobilných osôb
z postele na vozík, do vane, do sprchy, na toaletu,
do bazénov.
Pomocou jednoduchého prehupového systému je
umožnený presun z jednej miestnosti do druhej bez
potreby stavebných úprav interiéru.
Tento stropný zdvihák môžete využiť aj pri vertikalizácii a nácviku chôdze.

Portálové koľaje

Inštalácia je možná aj priamo do sadrokartónových stien!

Navštívte náš nový info portál
www.inakobdareni.sk

Schované parkovanie v skrini

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

Nácvik chôdze

0800 105 707

PODPORUJEME
PROJEKT OZ INTEGRÁCIA ako jeden z generálnych patnerov

3. septembra 2015 sme sa zúčastnili v Bratislave

JEdinečného kONCERTU INTEGRÁCIA
Koncert Integrácia je súčasťou Projektu INTEGRÁCIA, ktorý prebieha pod záštitou
prezidenta SR a viacerých ministrov, ktorí sa samotného koncertu aj zúčastnili. Okrem toho pre 11 tisíc zúčastnených detí vystúpili na pódiu aj známe športové a kultúrne osobnosti, napr. Marián Hossa, Marian Gáborík, Miro Šatan, Robert Vittek, Marek Hamšík,
Martin Škrtel, Jarmila Hargašová, Miroslav Hudák, folklórny súbor Lúčnica a mnoho ďalších.
Projekt má aj charitatívny rozmer a je veľmi rozsiahly. Bližšie Vám celý projekt predstavíme v budúcom čísle.

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

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

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

www.revomat.wordpress.com

výrobcovia
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Stredná škola

rianeková, či nechcem prispievať do tohto
úžasného mesačníka. Veľmi ma to potešilo.
A časom som si aj vďaka Inak obdareným našla filter na moju dušu.
Majka, viem o Vás, že ste mali aj vystúpenia v televízii... kto Vás oslovil, ako ste sa
tam dostali?
Moje skutočne prvé vystúpenie bolo
na podnet kamarátky, ktorá ma oslovila, či
nechcem ísť do relácie FOKUS. Týkalo sa detí
s Downovým syndrómom. Vtedy som do relácie nešla, ale napadlo ma vypýtať si číslo
na pani redaktorku. Tej som zavolala a ponúkla myšlienku na novú reláciu venovanú
autizmu. Na počudovanie ju to hneď zaujalo
a v apríli 2013 som prvýkrát s pánom Golemom išla do živého vysielania.
Odvtedy som už pokročila v ponímaní autizmu a vecí okolo neho.
Popri tých všetkých aktivitách máte čas
aj na koníčky?

Keď som pracovala s mládežou...

Počet koníčkov sa mi značne obmedzil.
Milujem prácu v záhrade, pestujem rôzne
druhy zeleniny, ovocia a kvetov. Vďaka dobrej priateľke som si urobila skalku, ktorá mi
robí radosť. Chovám zvieratá, ktoré mi robia
spoločnosť a sú aj psychohygienou pre mňa
a môjho Martinka. Zem mi dáva silu a všetko
v záhrade mi ukazuje, ako sa nielen ona, ale
aj život premieňa.
Čo Vám v poslednej dobe urobilo radosť?
Sú to malé radosti, ktoré prinášajú pokroky
Maťka, keď mi umýval riad, keď som zadriemala. Po svojom, ale s o to väčším zanietením.
Leto bolo horúce, kde ste ho prežili?
Tento rok sme boli na krásnom týždňovom
pobyte pre rodiny s deťmi s autizmom v Terchovej. Nebolo tam tak horúco ako v iných
lokalitách Slovenska.
Blíži sa jeseň a ani sa nenazdáme a budú
tu Vianoce. Čo má ešte tento rok SPOSA

Špania dolina - výlet s deťmi

BB pripravené pre svojich členov?
Ja si veľa neplánujem, lebo pri mojom synovi
musím byť opatrná, ale určite chceme niečo
pripraviť pre našich dospelých mladých mužov s autizmom, ktorí sa venujú maľovaniu.
Spoločný guláš s členmi SPOSA, ale aj nečlenmi, poprípade výlet do prírody, určite
práca v oblasti ľudských práv, ktorá je nevyhnutná. Kapustnica na záver roka a Mikuláš.
Naj zažitok - Keď som ako dieťa na Mikuláša
dostala malého macíka.
Naj jedlo - Zjem všetko, čo nezje mňa.
Naj citát - V knižke Malý princ je veľa takých,
ktoré ma oslovili.
Naj film - Forest Gump
Naj pieseň, speváčka - Kráčal prázdnou ulicou, Marika Gombitová
Ďakujem Majke za krásny rozhovor a v mene
všetkých čitateľov prajem jej a celej rodinke
veľa dní zaliatych slnkom.

Rekondično-rehabilitačný pobyt pre ľudí

s autizmom a ich rodiny Terchová 2015

V júli sme sa už po druhýkrát zúčastnili krásneho pobytu v terchovskej lokalite Šípková. Aj tento rok ho realizovala SPOSA
BA. Pobytu sa zúčastnilo sedemnásť rodín
z rôznych kútov Slovenska. Pobyt pre rodiny
SPOSA BA realizovala už po 14-krát. Zásluhu
na tom, že sme sa všetci výborne cítili, mali
naši zlatí manželia Majka a Ivan Štubňovci
spolu s ich deťmi a dobrovoľníkmi, ktorých
www.inakobdareni.sk

účasť bola tento rok skutočne hojná. Milí mladí ľudia z Litvy, Lotyšska, Gruzínska, Ruska, Bulharska, Talianska, Arménska a aj
zo Slovenska (medzi nimi boli aj mladí ľudia
s autizmom) pre deti pripravili v koordinácii
Majky Štubňovej bohatý program. Tvorivé
dielničky pre detičky, ale aj pre nás, rodičov.
Spoločne sme tvorili rôzne krásne veci z papiera, handričiek, sadry a iných materiálov

a popritom sme sa rozprávali o veciach vážnych i veselých.
Každý deň v doobedňajších hodinách sa našim deťom venovali špeciálne pedagogičky,
ktoré rozvíjali ich schopnosti. Oceňujem, že
si ukradli zo svojho osobného rodinného života a obetovali sa pre naše rodiny, neoceniteľnú skúsenosť to dáva určite aj im. Vidieť
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deti aj v prostredí, kde trávia čas s inými deťmi, rodičmi a dobrovoľníkmi, im dáva širší
obzor vnímania autizmu. Sú to úžasné bytosti, ktoré boli súčasťou obrovskej komunity, tej našej. Nikto sa tu na nikoho nepozeral
s posudzovaním, ale vládla tu rodinná atmosféra. Keď mi tento rok povedali, že Maťko sa
predsa len v niečom zmenil a vidieť napredovanie, v kútiku srdca ma to potešilo.

zrazu bez bariér. Prekonať pri realizácii úloh
prekážku, čo povie okolie, osloviť ľudí, aby sa
zapájali do našich bláznivých úloh, spievali
s nami hymnu, umývali sme poháre v krčme,
stopovali autá, fotili sa na rôznych miestach
a všetko dokumentovali fotkami a videami.
Veľmi sme sa pri tom nasmiali a pri zhrnutí,
kde každá skupina odprezentovala, svoje
zvládnutie úloh, sa všetci srdečne bavili .

V kuchyni nám každý deň pripravili chutnú
„ozajstnú“ domácu stravu, ktorú chystali
vždy vysmiate kuchárky. Pocit, že týždeň sa
nemusíte starať, čo do hrnca, je na nezaplatenie. Kávička s manželom a našimi kamarátmi, pôžitok, ktorý si môžeme užiť v pohode
a bez dieťaťa, ktorému sa zatiaľ venujú dobrovoľníci a rozvíjajú jeho schopnosti. Tancujú, cvičia, robia pokusy v kúzelnom kútiku.
Sociálny kontakt s novými srdečnými mladými ľuďmi, ktorí nemajú predsudky a všetko robia naplno. Dokonca boli medzi nimi
dve dievčatá, ktoré boli tiež znevýhodnené
a prišli ako dobrovoľníčky. Tu je možné vidieť
úžasné veci, ktoré sme si odniesli v našich
srdciach domov.

Pokladovka potešila hlavne deti, po vyriešení úloh si našli v lese ukryté tašky s prekvapením, ktoré sme im my rodičia s láskou
nabalili. Slniečko nás podporovalo svojimi
horúcimi lúčmi. Jeden večer po opekačke
sme s deťmi vyrazili na nočnú púť, kde hľadali zakliate princezné a víla im dávala úlohy, ktoré boli podmienkou odkliatia týchto
slečien. V rukách sme niesli fakle a svietili
si baterkami. Decká sa tešili a dotvárali túto
krásnu akciu svojimi rôznymi, pre nich charakteristickými pripomienkami.

S dobrovoľníkmi celé naše rodiny plnili každý deň nejaké zábavné úlohy. Aspoň raz sme
spoločne po dlhej dobe zažívali, aké je to byť
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Vďaka krásnym chvíľam bohatým na komunikáciu, zabavenie sa, relaxáciu, oddych
po obede, kedy sme si mohli zdriemnuť, sme
si na rok dobili baterky. Spoznali sme nových
úžasných rodičov, deti, rozdielne svojou individualitou a dokonalosťou. A samozrejme
dobrovoľníkov z iných kútov sveta a ich kul-

túru, ktorú nám sprostredkovali v posledný
večer. V ten večer všetci čakali na guľáš, ktorý varili naši ocinovia. Aj im chutil, chválili ho
a keď sme sa ich pýtali, či niečo také robia aj
v krajinách odkiaľ prišli, povedali, že takéto jedlo nepoznajú. Hovorí sa - Iný kraj, iný
mrav, a tak to je. Majú inú kuchyňu, z ktorej
priniesli niečo pod zub.
Naša celá veľká partia absolvovala v posledné doobedie výlet do Vrátnej doliny. Lanovkou sme sa vyviezli až navrch a odtiaľ sme
vyšľapali na Chleb. Pre mňa to bolo niečo
úžasné, vychutnávala som si rozhľad a majestátnosť hôr okolo a prekrásne kvety a motýle, ktoré posedávali po kameňoch. Tu som
si, vidiac Maťka, uvedomila, ako veľa sme
toho už zvládli a napadol ma názov jedného
filmu, ktorý sa myslím volal Vystúpiť  na svoju horu. Aj my sme, spoločne s naším ockom,
jednu takú pomyselnú horu zvládli, ale ešte
omnoho vyšších stojí pred nami.
Rozlúčku v sobotu sprevádzali slzy v očiach.
Všetci dobrovoľníci si nás vystískali a my ich.
Navždy ostanú v našich srdciach, ich temperament, jedinečnosť, duchovná krása a ľudskosť, ktorej nám tak málo dáva tento svet.
Dovidenia, naši zlatí priatelia.

www.inakobdareni.sk
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Veselo s autizmom
Malý maškrtník
Tento rok sme boli na pobyte v Terchovej a zažili sme veľa pekných zážitkov aj s inými deťmi s autizmom. Boli tam aj dvaja bratia – dvojičky,
krásni chalani. Jeden bol taký malý šintrík, miloval sladkosti, párkrát zavítal aj do našej izby, na ktorej sme mali vytlačenú drevenú zárubňu
a bola prichytená len tak na - oko malými šraubami. Aby sa po zamknutí nikto dnu nedostal, manžel pritlačil o zárubňu poličku.
Malému návštevníkovi neušlo, že v krabici pri Maťkovej posteli bol balíček lízatiek, ktoré sme dostali pre deti na tábor a boli pripravené
na „pokladovku“. Dvakrát sa ich pokúsil odniesť, ale nedovolili sme mu to a namiesto toho sme mu ponúkli sušené ovocie.
Po obede všetky rodiny s deťmi trávili čas v tvorivých dielňach von v altánku. Môj muž s malým Maťkom išli do izby niečo zobrať a po chvíli,
keď sa vrátili von, sa ma manžel pýta, či som malému susedovi dala ten balíček s lízatkami, lebo sa hostí na jeho obsahu na trampolíne. Kým
sme k nemu dobehli, už mal jeho značnú časť rozbalenú a zbaštenú. Zobrali sme mu to, čo zostalo a išli na izbu. Zárubňa bola vytlačená
a dvere otvorené. Jeho túžbu po lízatkách neudržala ani pritlačená polica.
Lízatká aj s krabicou sme odniesli na inú izbu, ktorá sa už otvoriť nedala. Zakaždým však, keď mladý muž išiel okolo tej našej, neodolal pokušeniu znovu skúsiť šťastie. Dva razy sa mu to ešte podarilo, ale už nemal čo z jej útrob odniesť.
V jedálni bola sklená skrinka so sladkosťami, ktoré kuchárky predávali záujemcom. Po pár dňoch musela byť otočená sklenými dverami k stene, lebo malý maškrtník nenechal ani túto lákavú nástrahu na pokoji.
Mame brával kľúče od izby a úpenlivo skúšal všetky dvere, či niektoré nepovolia a izba nevydá sladkú odmenu. My sme sa na tom smiali, ale
chudera maminka prežívala nepríjemné chvíle. Ale časom pochopila, že všetky decká sú beťári, každý svojím spôsobom.

Kabelková lady
Kamarátka má dcérku, ktorá miluje náhrdelníky, hodinky, okuliare, kabelky. Rada listuje v katalógoch a nemôže spustiť oči z konkrétnych
druhov tovaru.
Raz s maminou išli do nemenovaného bystrického obchodného centra a spolu s nimi aj iná kamarátka s dcérkou. Prechádzali spoločne
po butikoch a obzerali si veci, ktoré si nemôžu dovoliť kúpiť. Aspoň sa kochali pohľadom na ne. Družne spolu debatovali, pričom si nevšimli,
že nielen oni majú záujem o tovar.
Malá slečna medzičasom, kým jej maminy nevenovali pozornosť, zavesila objekt svojho záujmu na kamarátkin kočík, v ktorom sedela jej
dcérka. Odchádzajúc z obchodu si však mamina dievčatka v kočíku všimla, že má cez kočík prevesenú značkovú tašku nemalej hodnoty. To
bolo ich veľké šťastie, lebo by sa bez vlastného pričinenia dostali do nepríjemnej situácie.
Aj také veci sa stávajú.

Inkaso
Maťko mal asi päť rokov a jeho zlozvykom bolo, že všetko, čo nepatrilo na kredenc v kuchyni, zmietol z neho dole. Už v tej dobe trpel upratovacím reflexom a vedel, že odpadky patria do smetného koša.
Môj manžel vždy na začiatku mesiaca vyplatí inkaso a v tej dobe mi ešte nechával ústrižok z neho na kredenci, aby som ho odložila, dnes ho
už dáva na poličku do kalendára. Ja už som bola tak načasovaná, že som ho automaticky zobrala a odložila. Jedného pekného dňa sa tak nestalo. Maťko sa už vedel postaviť ku kredencu a tento malý fakt sme akosi prehliadli. Keďže som si našťastie robila poriadok v papieroch, chýbal mi ústrižok, ktorý už mal byť zaplatený, ale nikde som ho nenašla. Manžel na moju otázku, či už zaplatil, pokývol hlavou, že áno. A kedy?
Opýtala som sa ho. Minulý týždeň, odpovedal. Vtom mojou hlavou prebehlo, čo sa asi stalo. Keďže bol pondelok a v utorok u nás odvážajú
smeti, moje kroky viedli ku košu, ktorý bol samozrejme prázdny. Večer som musela pekne s baterkou absolvovať prebierku smetí v kontajneri.
Našťastie bola táto nemilá práca korunovaná úspechom. Ústrižok bol dokonalo upravený do guličkovej formy. Ešteže tak, lebo Maťo mal aj
inú záľubu, žuť papier. Takto stačilo papier rozbaliť a prežehliť ho žehličkou, v tom druhom prípade by sme už mali smolu.

Učebná pomôcka
Maťko má veľmi rád zeleninu a ovocie. Záhrada v lete je pre neho úžasným miestom. Pestujem maliny, černice, egreše, ríbezle, broskyne
a jablká. Zeleninu všetkého druhu. Je možno jedno z mála detí, ktoré nemajú problém jesť tieto produkty, ale aj tak musím poznamenať, že
má problémy s trávením.
V čase, keď chodil do špeciálnej škôlky, ma raz pani učiteľka prekvapila otázkou, či má Maťko rád zeleninu? Odpovedala som, že áno.
V rámci vyučovania sa učili rôzne druhy zeleniny a ovocia, mali ich určiť podľa chuti, pričom mali zakryté oči. Maťko v rámci tejto aktivity
zjedol celú červenú repu na posedenie.
Takže ostatné deti ju nedostali ani šancu ochutnať. Prišlo mi to smiešne a opýtala som sa, či im treba nahradiť zjedenú učebnú pomôcku?
S učiteľkou sme sa dobre pobavili.

Humor prenáša dušu ponad priepasti
a učí ju hrať sa s jej vlastným trápením. (Feuerbach)
www.inakobdareni.sk
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Svetielko nádeje aj tento rok organizuje výlety
a rekondičné pobyty doma i v zahraničí
Občianske združenie Svetielko nádeje – centrum pomoci detskej onkológie
v Banskej Bystrici organizuje pravidelne
počas roka výlety a rekondičné pobyty
doma i v zahraničí. Viac sme sa o tejto téme
zhovárali s Mgr. Ľubošom Moravčíkom, sociálnym pracovníkom OZ.
„Deti po základnej liečbe nemôžu ísť, vzhľadom na oslabenú imunitu ešte ďalší rok,
niekedy aj dva, do školy a do normálneho kolektívu. Dlhé mesiace strávili liečbou
na oddelení a ich život, ako aj život celej
rodiny, sa od základov zmenil. Napríklad intenzívna liečba leukémie na oddelení trvá aj
trištvrte roka, potom nasleduje pobyt v domácom prostredí, kedy dostávajú chemoterapiu v tabletkách, chodia na kontroly a poliečebný stav je často spojený s oslabenou
imunitou, zdravotnými ťažkosťami. Chce to
svoj čas, kým sa deti opäť dostanú do formy.
Snažíme sa im preto organizovať vlastné výlety, ktoré sú zamerané na zážitkovú terapiu
a chceme im takpovediac nahradiť to, o čo
prišli počas dlhých mesiacov náročnej liečby.
Mnohé rodiny týchto detí nemajú finančné
prostriedky, aby deťom výlety umožnili. My
tieto prostriedky máme najmä vďaka darom
od rôznych sponzorov, či vďaka 2%, ktoré môžeme dostať každý rok od verejnosti
a tak im chceme dopriať zážitky, o ktoré boli
ochudobnené“ - hovorí Ľ. Moravčík. Treba
tiež zdôrazniť, že výlety a rekondičné pobyty Svetielko nádeje vždy organizuje tak, aby
nechýbal zdravotný dozor, či už lekár alebo zdravotná sestra, ktorí vedia zhodnotiť
zdravotný stav dieťaťa a v prípade potreby
poskytnúť zdravotnú starostlivosť. Tím pra-

covníkov Svetielka nádeje sa tu vždy postará o celkový program a servis pre účastníkov. Každý výlet je zdarma, za ubytovanie
a transfery sa neplatí.
Plán na rekondičné pobyty si OZ Svetielko nádeje robí každoročne už v septembri, kedy sa
podľa výšky rozpočtu rozhodne, koľko by ich
mohli zorganizovať a koľko detí sa ich môže
zúčastniť. Za uplynulé roky (2002 - 2014) pre
svojich pacientov zorganizovali celkove 45
výletov, pobytov a rekreácií. Každoročne sa
ich zúčastňuje v priemere 44 detí, v niektorých rokoch to bolo aj šesťdesiat.
Ako vyzerá tohtoročné leto v réžii Svetielka nádeje?
„Tento rok máme za sebou víkendový pobyt
na Farme sv. Františka s 5- až 10- ročnými
deťmi. Tu sme sa venovali najmä hrám v prírode a jazde na koni – hipoterapii. Deti v lone
krásnej prírody, na malej vidieckej farme, doslova ožili, vnímali to veľmi pozitívne, boli
medzi zvieratami veselé a šťastné. Na začiatku leta sme boli v júli s deťmi vo veku od 10
do 18 rokov v Chorvátsku. Bol to 10-dňový
pobyt pri mori, ktorý s nami absolvovalo 22
detí. Na našich pobytoch sa stretávajú deti,
ktoré prešli niečím podobným a je medzi
nimi vyššia miera tolerancie. Vedia tolerovať
kamarátov, ktorí možno majú aj nejaký hendikep, majú viac pochopenia, pretože počas
liečby na oddelení sa naučia, že liečba a následky chemoterapie si môžu vybrať rôznu
daň – napríklad aj stratu končatiny. Aj tento
rok sme mali v Chorvátsku chlapca, ktorý je
po amputácii nohy a kolektív ho prijal veľmi
pozitívne. Počas liečby sa u týchto detí vyvinie vyššia miera tolerancie a pochopenia
k tým, ktorí sú hendikepovaní. Táto skupina
detí je akoby dospelejšia, emocionálne vyzretejšia aj po psychickej stránke, vedia lepšie zvládnuť rôzne situácie, a preto je z nášho
pohľadu veľmi dôležité, aby mohli byť spolu,
mohli spolu hovoriť a zdieľať svoje problémy. Vedia sa lepšie pochopiť.

ale chceme ich motivovať podať aj nejaký
výkon, aby sa snažili dosiahnuť stanovený
cieľ a cítili sa plnohodnotní. Napríklad minulý rok sme mali na výlete chlapca s amputovanou nohou a bol prvým, ktorý vyšiel
na Solisko. V hoteli mali zabezpečený aj wellness, užili si to a zrelaxovali“ – približuje atmosféru L. Moravčík.
Ohlasy detí potvrdzujú, že tieto výlety a rekondičné pobyty sa im páčia a sú za ne veľmi
vďačné. Pozitívna spätná väzba je pre členov
tímu Svetielka nádeje motiváciou, že aj takáto práca má zmysel a sú odhodlaní v nej pokračovať. „Každý výlet alebo rekondičný pobyt je z nášho pohľadu pozitívny, pretože už
to, že sa ho dieťa môže zúčastniť, znamená,
že liečba mu pomohla a momentálne môže
svoj život žiť naplno. Je to veľmi dobrý pocit, keď po dlhých mesiacoch náročnej liečby
môžeme opäť vidieť deti šťastné a uvoľnené“ - dodáva Ľ. Moravčík.
Do konca leta Svetielko nádeje ešte zorganizuje 4-dňový pobyt v Tatralandii v Liptovskom Mikuláši, kde ich čaká kúpanie, bazény,
saunový svet, tobogány a voľnočasové aktivity. Tohto výletu sa zúčastnia s deťmi aj rodičia. Rodina tak po liečbe znova môže zažiť
príjemné spoločné chvíle, zrelaxovať a trošku
zabudnúť na všetko, čím spoločne prešli. Veríme, že tak ako ostatné, aj tento pobyt bude
plný nezabudnuteľných zážitkov.

Máme za sebou už aj výlet vo Vysokých Tatrách, ktorý bol koncom júla zameraný na turistiku a zdolávanie kopcov. Tempo, samozrejme, prispôsobujeme možnostiam detí,
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Žime zdravo s prof. Katarínou Horákovou
V zdravom tele zdravý duch, preto naša spoločnosť vo svojich publikáciách podporuje
pre zlepšenie vášho života aj publikácie o zdravom životnom štýle. Dnes predstavíme:

Zelenina pre zdravie
Už dlhé roky vieme a je aj vedecky dokázané, že v krajinách, kde ľudia konzumujú veľa
zeleniny, sú podstatne zdravší a dožívajú sa
vysokého veku. Ak vás trápia nejaké choroby, nemôžete sa zbaviť nádchy, často máte
chrípku, je to znak toho, že zelenina sa asi
u vás nevyskytuje každodenne aspoň tri- až
štyrikrát na tanieri. Zelenina totiž nie je cenná len preto, že poskytuje nutrične významné živiny. Navyše obsahuje komplex látok so
špecifickými liečivými účinkami.
Zelenina ako prírodná lekáreň
Okrem vitamínov, minerálov, enzýmov, antioxidantov, vláknin, obsahuje chemoprotektívne zložky. Ide o rôznorodé látky so špecifickými liečivými účinkami:
Fytoncídy majú antimikrobiálne účinky
a priaznivo ovplyvňujú ústnu a črevnú mikroflóru. Napríklad horčičné silice nachádzajúce sa v horčici a v chrene, rafanín v reďkovke, alicín a garlicín v cibuli a v cesnaku.
Podobné látky sa vyskytujú aj v brokolici,
paprike, kapuste, keli a v iných zeleninách.
Močopudné účinky má petržlen, pašternák,
mrkva, zeler, špargľa a tekvica.
Proti zápche je vhodná najmä kapusta a mrkva.
Na reguláciu tráviacej sústavy vplýva
cvikla, kapusta,
hlávkový šalát,
mrkva, kaleráb,
chren a reďkev.
Proti zápalom je dobrá šťava z chrenu, cibuli
a cesnaku. Cesnak sa
navyše osvedčil i proti
kôrnateniu ciev a pri
znižovaní
vysokého
krvného tlaku.
Zneškodnenie
škodlivých splodín metabolizmu
najmä
z mäsitých jedál
a údenín. Kapustovitá zelenina (brokolica, kapusta,
ružičkový kel,
karfiol), ale aj
cesnak a cibuľa
zabraňujú v čreve zmene dusičňanov na rakovinotvorné dusitany.
Proti rakovine sú vhodné horké
látky šalátov, čakanky a uhoriek,
sulforafan v brokolici a v iných kapustoviwww.inakobdareni.sk

tých zeleninách, či lykopén nachádzajúci sa
v rajčine.
V akej forme konzumovať zeleninu?
Samozrejme, v prvom rade surovú a pokiaľ
možno, čo najčerstvejšiu, aby sa v najväčšej miere zachovala jej výživová hodnota.
Pri akejkoľvek tepelnej úprave dochádza
k úbytku vitamínu C, kyseliny listovej i ostatných vitamínov B. Navyše sa vyluhujú,
podobne ako minerály. Tým sa zo zásadotvornej zeleniny stáva kyselinotvorná, ťažšie
stráviteľná.
Najnovšie poznatky však ukázali, že tepelnou úpravou zelenín bohatých na betakarotén (mrkva, karotka, špenát, tekvica) sa zvýši
ich výživová hodnota. Varením sa karotén
nezničí, naopak asi päťnásobne sa zlepší
jeho uvoľňovanie. To isté platí aj pre lykopén
nachádzajúci sa v paradajkách.
Viac na http://www.katarinahorak.com/
category/profesorka-katarina-horakova-radi/#sthash.s109lTLQ.dpuf

Antioxidanty ovocia a zeleniny
chránia pred rakovinou
Štatistiky neúprosne svedčia o tom, že v porovnaní s obyvateľmi žijúcimi okolo Stredozemného mora – kde je veľmi nízky výskyt
rakovinových ochorení, u nás väčšina ľudí
denne konzumuje veľmi málo ovocia a zeleniny, ba niektorí ho dokonca nekonzumujú vôbec. Ideálne by
však bolo, keby sme zdvoj- až
strojnásobili náš terajší príjem týchto darov prírody,
pretože stúpajúci trend
výskytu rakoviny u nás
priamo súvisí s nedostatočným zastúpením ovocia
a zeleniny v našej
strave.
Ovocie a zelenina
sú bohaté nielen
na rastlinné estrogény, ale obsahujú
tiež antioxidantné
vitamíny, ako C, E, karotény (predstupeň vitamínu A) a minerál selén. Tie
neutralizujú voľné radikály,
ktoré sa vytvárajú bežne počas
normálneho metabolizmu, ale sú
aj výsledkom škodlivého životného
prostredia. Každá bunka nášho tela je
denne vystavená desaťtisícom voľných radikálov, ktoré môžu poškodiť ich genetický
materiál do takej miery, že v nich môže na-

štartovať rakovinový proces.
Cielená strava
Dnes už všeobecne platí, že určité karcinogény, ako napríklad nikotín a azbest, zvyšujú
riziko rakoviny tým, že v tele uvoľňujú škodlivé voľné radikály. Vieme však už aj to, že
redukciou takýchto škodlivých agresívnych
molekúl sa to nestane. Dôležité je teda predovšetkým to, aby sme organizmus dostali
do takého stavu, aby bol schopný chrániť sa
pred útokmi týchto agresívnych molekúl.
A práve tu preukazuje svoju veľmi dôležitú
úlohu správna výživa. Obzvlášť dôležité sú
vitamíny A, C, E a selén. Novým poznatkom
je, že rakovina nevzniká z náhlej chorobnej zmeny buniek v jednej časti tela, ako sa
to pred niekoľkými rokmi predpokladalo.
Vedci v súčasnosti konštatujú, že kdekoľvek
v našom tele môže kedykoľvek dôjsť k poškodeniu buniek. Milióny voľných radikálov
totiž atakujú bunky a poškodzujú ich. Experti odhadujú, že každá bunka nášho tela je
denne vystavená desiatim tisícom takýchto
napadnutí. Či to vedie k vzniku určitej choroby alebo nie, závisí od toho, ako sa podarí
obrannému a reparačnému systému tela
neutralizovať účinky agresívnych molekúl,
a tak následné poškodenia obmedziť.
Zabrániť rakovine teda môže všetko, čo posilňuje zachovanie zdravia tela. Výskumy potvrdzujú, že určitým stravovaním môžeme
telu dodať cielene také substancie, ktoré sa
uplatňujú v boji proti voľným radikálom. To,
že vitamíny A, C, E a minerál selén zohrávajú dôležitú úlohu, sa už veľakrát dokázalo.
Na základe ich chemickej štruktúry sa uplatňujú ako veľmi efektívne „lapače“ radikálov.
http://www.katarinahorak.com/tag/zelenina/#sthash.XRMgXNdi.dpuf
Viac o antioxidantoch a o ich ochrane nášho
zdravia sa dočítate v knihách: Ako mať zdravý
mozog v každom veku a Ako mať zdravé srdce a cievy v každom veku.
september 2015 I Inak obdarení I
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JEDEN ČLOVEK, KTORÝ VÁS MÔŽE ĽÚBIŤ VŽDY
„Kľúčom k pozitívnym zmenám je byť spokojný sám so sebou a prijímať seba takého,
aký sme.” Louise Hay
Keď som sa zoznámila s osobnostným rozvojom, dočítala som sa o technike, ktorú mnoho ľudí chválilo. Možno ju poznáte. Postavíte
sa pred zrkadlo a hovoríte si všelijaké pozitívne veci. Napríklad: „Mám sa rada“, „Som
výnimočná bytosť“, „Odpúšťam si“, atď. Trochu šialené, však? Aj mne sa tak zdalo a doteraz sa mi zdá. Nuž, ale čo by som to neskúsila,
však koniec-koncov uškodiť to nemôže. Cítila
som sa ako absolútny blázon. Ale nebolo to
zlé. Kupodivu urobiť niečo podivné sa mi
páčilo, cítila som sa slobodnejšie. Zasmiala
som sa na sebe. Postupne som pochopila,
o čo ide. Všetci máme vnútorný dialóg, prúd
myšlienok, ktorým komunikujeme sami so
sebou. U väčšiny ľudí je ten dialóg asi takýto:
„Zase meškám. Som úplne nemožná.“
„Zasa vstávať. Ten budík už nemôžem ani
počuť!“
„Toto sa mi nepodarí. Na to proste nemám...“
„Bolí ma hrdlo. Niečo na mňa lezie. Nemám
toho dosť aj bez toho?“
Nie sme zvyknutí sami seba pochváliť, povzbudiť sa alebo len tak si niečo pekné všimnúť, zaradovať sa, poďakovať. Naopak často
sa v mysli kritizujeme, zneisťujeme, neveríme si alebo riešime rôzne (často aj neexistujúce a potenciálne) problémy.
Predstavte si iný vnútorný dialóg:
„Dnes je vonku krásne. Bude nádherný deň.“
„Ďakujem za skvelý obed.“
„Som šikovná. To zvládnem!“
Smiešne? Možno. Ale isté je, že sa tak žije
omnoho ľahšie. Vnútorný dialóg hovorí
o tom, aký máte k sebe postoj. Veľa
ľudí sami sebe celé roky naordinujú nelásku, nízku
sebadôveru, zhadzujú
sami seba, podkopávajú
svoje sny, neveria svojim
schopnostiam...
A napokon sú smutní a čudujú sa, že im neverí ani okolie
a ich nekončiace obavy sa
stávajú skutočnosťou. A pritom máme úžasnú možnosť
mať neochvejného povzbudzovateľa. Premeňte seba
na svojho najväčšieho fanúšika! Na niekoho, kto si
bude sám seba vážiť a mať
rád. Napíšte si svoje silné
stránky, veci, v ktorých ste
dobrí alebo ktoré robíte
radi. Poproste blízkych, aby
vám vaše silné stránky pomohli
objaviť. Pripomeňte si vaše úspechy.
Úplne všetky, aj tie najdrobnejšie. Že
ste boli najrýchlejší v plávaní, či vyhrali
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matematickú olympiádu. Skončili ste zrejme
nejakú školu. Získali nejakú prácu. Všetko sa
počíta. Všetko sú úspechy! Povedzte sami
sebe, že to zvládnete, povzbudzujte sa každý deň, každý deň sa za niečo pochváľte, doprajte si čas pre seba.
Najmä nám, ženám, sa niekedy toto celé
ťažko prijíma a realizuje. Odmalička nás učia
starať sa o druhých, v mnohých rodinách
na úkor vlastných potrieb. Keď sme sa starali
o druhých, boli ku všetkým milé a nápomocné, boli sme dobré dievčatká, čo si zaslúžili
pochvalu. Ak to tak nebolo, často sme sa dozvedeli, že sme sebecké, že nás takéto nikto
nebude chcieť. Mnohé z nás tomu uverili a žijú týmto spôsobom celý život. Seba
odsúvajú na druhú koľaj, kvôli potrebám
všetkých ostatných. Ale ľudia nás potrebujú
šťastné, zdravé a vyrovnané, nie?
V poslednom čase pozorujem všade naokolo
jedno veľmi časté presvedčenie, ktoré nám
doslova ničí životy a podkopáva našu snahu
uspieť a žiť naplnený šťastný život. Nie som
dosť dobrá. Kedysi som tento pocit zažívala
často a aj dnes sú chvíle, kedy ho musím v pokoji poslať preč, hoci nie vždy sa mi to darí. Už
oň nestojím. Ale kým som si uvedomila, že ku
mne nepatrí, bola to dlhá cesta.
Pozorujem, aké rozšírené presvedčenie to je.
Je o ľuďoch, ktorí sa stále snažia dokazovať
sebe a druhým, čo všetko dokážu. O ľuďoch,

ktorí sa idú roztrhať pre druhých na úkor
seba. O ľuďoch, ktorí doslova visia na svojich
rolách – vždy dokonale upravenej ženy, najlepšieho zamestnanca, dokonalej matky, poslušnej dcéry... A bez svojich rolí sa cítia byť
ničím. Cez svoje roly a úlohy si chcú potvrdiť
svoju hodnotu, ale netušia, že naháňajú zlato na konci dúhy. Pravda je totiž taká, že sme
hodnotní sami osebe. Sme dosť dobrí. Sme
viac než dosť dobrí. Sebaláska neznamená,
že sme sebeckí a že nám nezáleží na druhých.
Práve naopak. Keď dostatočne zreteľne
a včas dáme najavo svoje potreby, ľudia,
ktorí nás skutočne milujú, budú radi hľadať
cestu, na ktorej budeme všetci spokojní. Ale
ak zanedbáme svoje potreby, časom nám
dôjdu sily a ani nás, ani ľudí okolo, to šťastnými nespraví. Prijať sám seba takého, aký
som, bez výčitiek a láskavo, je skvelý pocit.
Dokonca viac ako skvelý pocit. Je to nástroj
uzdravenia a výrazného zlepšenia kvality
života. Nemusíme byť dokonalí, aby sme
mohli byť úžasní ľudia. Ak sa vám zdá, že nie
ste dosť dobrí, že ste neúspešní, neatraktívni, neviditeľní a nikam to nedotiahnete – veľmi rýchlo na to zabudnite. Ste úžasné ľudské
bytosti s obrovským potenciálom! Opakujte
si to každý jeden deň. Každý deň sa sami
seba pýtajte – ako by v tejto chvíli konal človek, ktorý ma miluje? A konajte podľa toho.
Každý deň povzbudzujte sami seba. Iba tak
budete mať dosť síl budovať úžasné vzťahy
so svojimi milovanými. Väčšina trápenia,
ktoré ľudia zažívajú, pramení v nedostatočnej sebaláske a úcte k sebe a svojim potrebám. Bez prijatia samých seba nikdy nie sme
šťastní. Môžeme dosiahnuť všetky úspechy
sveta, stále nás to bude doháňať. Takže ak
sa preto, aby ste ten potenciál objavili a pocítili, musíte chvíľu cítiť ako blázon, choďte
do toho. Stojí to za to.
„Odpustite sami sebe to, čo si myslíte,
že ste urobili alebo neurobili správne.
V každom okamihu ste mali svoje dôvody pre všetky svoje činy a rozhodnutia. Vždy ste urobili to najlepšie, čo
ste mohli urobiť. Odpustite sami sebe.”
Doreen Virtue
• Iná, lepšia, realita existuje a môže sa stať aj
vašou realitou, ak pripustíte jej existenciu.
• Všetko, čo potrebujete k zmene a k šťastnému naplnenému životu, už máte v sebe,
jediné, čo treba, je odhaliť to a aktívne to
začať využívať.
• Kľúčom do tejto novej reality je prevziať
úplnú zodpovednosť sám za seba a svoj život. Máme možnosť si napísať svoj vlastný
príbeh a stať sa architektom svojho života.
©Zuzana Koščová
Z knihy Šťastie nie je mýtus
www.zuzanakoscova.sk
www.inakobdareni.sk
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Motivácia
Táto Zem je miestom, kde žije mnoho ľudí.
A robia aj mnohé spoločné veci. Spolužijú,
spolupracujú, spolupartia, spolu...
Spolu sa ľudia navzájom viac či menej
ovplyvňujú. Vedomé pozitívne ovplyvňovanie, ktorého účelom je posun vpred (človeka,
úlohy, firmy), to je v mojich očiach motivácia.
Forma motivácie môže byť rôzna. Možno si
myslíte, že najviac človeka motivujú peniaze.
Moja skúsenosť je ale iná. Správna motivácia
sa podľa mňa skladá z mnohých zdanlivo
„drobných“ súčastí.

Motivácia by podľa mňa mala rozvíjať aj človeka, ktorého motivujem, preto je pre mňa
dôležité poznať ho, vcítiť sa do neho. Vtedy mu viem lepšie poradiť, ako zvýšiť svoje
schopnosti a tým aj výsledok svojej práce.
Motivácia len pre pracovný výsledok, ale
na úkor človeka, nie je podľa mňa dobrá.
V každej téme sa dá nájsť niečo, čo ľudia pochopia inak, hlbšie, z iného uhla pohľadu.
Práve to im môže pomôcť sa rozvíjať. A je super, ak nemajú strach o tom hovoriť, naopak,
ak sú o týchto svojich poznaniach ochotní
sa rozprávať.

Ľudia ďalej potrebujú vnímať váš úprimný
záujem o nich, o ich život, blízkych, čo sa im
darí, aké majú plány, a možno občas aj vypočutie a pochopenie, ak sa niečo nepodarilo.
Ak sa ľudia cítia spolusúčasťou, majú úplne
iné pocity, ako keď sú len jedným v rade.
Spolupatričnosť je skvelá vec. Násobí človeka a jeho možnosti.
Napríklad ja svojich ľudí presviedčam, že
sme jeden tím, že práca každého z nás zabezpečuje úspech tímu. A že práve napríklad
obchoďáci zabezpečujú, že naše deti majú
jogurty a pomaranče. Mladý a bezdetný chalan obchoďák to pocítil ako veľkú zodpovednosť, fuu, že on slobodný a zrazu živí toľko
detí.
Ale čísla mu veru išli hore. Keď rieši svoju prácu, už pri jednaní vidí, že niekde za chrbtom
stoja naše deti a čakajú, že sa o ne postará.
Ale rovnako, ak má pri jednaniach ťažšiu
chvíľu, vidí celý náš tím za svojím chrbtom
a cíti podporu, čo jeho schopnosti násobí,
posilňuje.
Pri motivácii je podľa mňa dôležité skúmať
aj účel, prečo chcem ľudí motivovať a čo má
z motivácie vyplynúť.

A osobne si myslím, že takmer v každom človeku je túžba rásť a excelovať a ak má vašu
dôveru, nebojí sa učiť sa.
Niekedy ľudia na motiváciu nereagujú. Príčin
môže byť viac. Moja skúsenosť je, že buď nie
sú stotožnení s cieľom a účelom motivácie,
alebo majú etický problém.

Peniaze ľudia pre život potrebujú, ale v mojich očiach je to len jedna časť toho, čo potrebujú a ľudia, ktorí oceňujú len peniaze, asi
v mojom okolí ani nie sú. Keď sú ľudia odmeňovaní podľa svojho výkonu, určite odmena
za ocenenie poteší. Ale z mojej skúsenosti si
ľudia viac ocenia aj úprimné uznanie.
Je podľa mňa dobré vnímať, čo všetko ľudia okolo vás pre vás robia. Doma aj v práci.
A vedieť to oceniť, vedieť im povedať, že si to
ceníte. Niekedy si myslíme, že ľudia predsa
vedia, že si to ceníme. Ale, ubezpečujem vás,
potrebujú to počuť, potrebujú vašu spätnú
väzbu.

ako ti pomôcť, na tomto školení zistíš, prečo je to tak, naučia ťa, ako to urobiť dobre
a včas. Máme ťa radi a počítame s tebou,
budeme radi, keď sa prestaneš trápiť za tie
termíny a budeš mať z práce skvelý pocit,
z prínosu pre teba, aj pre nás. Veď tak to aj je,
len pre to termínové trápenie to teraz nevidíš. Vieš si predstaviť, že naša asistentka Marienka prestane dudrať a bude sa tešiť, že si
jej všetko dodal včas? Dobrý pocit, čo? Lebo
ja viem, že keď toto zvládneš, ty tak zvýšiš
obrátky, že aj zemeguľu spomalíš.“.

Čo tým myslím? Napríklad, ak chcete, aby
človek začal robiť niektoré veci po novom,
učil sa nové veci, ale on už v mysli plánuje
budúcnosť v zahraničí a nechce vám o tom
povedať, tak asi ťažko bude meniť svoje návyky a začínať nové veci a trendy. Alebo ak
odstriháva meter do dôchodku a zdá sa mu
to zbytočné a chce už len „doklepať“ po starom, tak ho zmeny a rast asi nenadchnú.
Ľudia sú rôzni, niečo im ide lepšie, niečo nie.
Ak majú dôveru, že to o nich viete a ceníte
si to dobré, čo dávajú, sú ochotnejší popracovať aj na tom, čomu sa doposiaľ vyhýbali.
Prečo? Podľa mňa preto, lebo cítia, že ich
rešpektujete takých, akí sú. A ľudia chcú byť
dobrí. Chcú byť rešpektovaní a oceňovaní, potom aj sami vedia lepšie rešpektovať
a oceňovať.
Komunikácia je najlepší prostriedok, ako ľudí
„nabudiť“.
Ak chceme, aby bol človek dobre motivovaný, skúsme si dať otázku: prečo by mal chcieť
robiť práve toto a práve takto, ako mu to pomáha, ako to pomáha jeho rodine, či skupine ľudí, v ktorej existuje? Čomu táto zmena
prospeje?
Ak totiž prospech nie je dostatočný pre
neho, asi ho naša motivácia neosloví. Ak by
motivácia bola v duchu „ty si dorob tieto
školenia, zvýš obrat o xy a my ťa nevyhodíme“, tak asi začne hľadať prácu inde.
Ak však tomuto človeku vysvetlíme napríklad: „..si skvelý v rozbehnutí nových vecí.
Dávaš podklady v trochu oneskorenom termíne, trošku treba zlepšiť poriadok. Vieme,

V takom prípade je liekom otvorenosť:
„dobre, už ťa nebudem zaťažovať s učením
sa a prerábaním, o pár týždňov ideš na dôchodok. Budeš teda robiť len tieto úlohy
a úkony a tvoje ohodnotenie bude takéto.
Ak by si ale zmenil názor a chcel sa to naučiť,
môžeme sa o tom porozprávať.“
A treba mať jasno aj v možnej zmene miesta: „Chápem, že vás lákajú mnohé nové výzvy. Budem rada, ak budete u nás spokojní
a budete s nami rásť až „naveky“. Ak vás ale
osloví nová výzva, dohodnime sa, povedzte mi o tom, vychovajme vášho nástupcu
a môžete nám pomáhať na diaľku dobrou
referenciou, sprostredkovaním, či inak.
Takto budeme mať čistý štít a dobré vzťahy
a v budúcnosti, kto vie, nie je vylúčená spolupráca.“
Ak ľudia toto vedia, ak sú pripravení reagovať na nátlak konkurencie, na výzvy zaujímavých miest a prác, ak poznajú váš postoj, tak
vás nezradia. Zveria sa vám a spolu vyriešite
aj tieto situácie. Ak si ich vy vážite a rešpektujete ich, aj oni si vážia a rešpektujú vás. Ak
ich pravdivo a spravodlivo hodnotíte, aj oni
vám to isté vrátia. Veď oni pomáhajú rásť
vám, určite stoja za to, aby ste im aj vy pomáhali rásť.
S Láskou Monika Ponická

Vďaka chorobe poznáme hodnotu zdravia, vďaka zlu hodnotu dobra,
vďaka hladu sýtosť, vďaka únave odpočínok.

www.inakobdareni.sk
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KOZA ROHATÁ
Ráno ma zobudil mobil. To zvonenie si musím zmeniť, niečo príšernééé.
„Magdi, môžem prísť?“
Jasné a pozdrav si nechala ešte spať pod perinou, tak díky.

„V poriadku, tak mi to vysvetli, aby som pochopila.“

mám hlúpu dcéru. Museli mi ju v pôrodnici
zameniť, inak si to neviem vysvetliť.“

Žeby som sa mýlila? V čom ju mohol tak nehorázne sklamať behom jednej dovolenky
pri mori?

„No dobre, teta, nebudeme to naozaj riešiť
na chodbe. Nech sa páči, poďte dnu.“

„Myslela som si, že na dovolenke ma to prejde. Vieš slnko, more, teplo, romantika. Sama
som tomu dávala obrovské šance. Ja ale
na dvoch stoličkách sedieť neviem.“

Zaviedla som ju do kuchyne, lebo v obývačke som mala sklad.
„Keď ste boli taká priama, budem teda aj ja.
Čomu vďačím za vašu návštevu? Nebudeme
tu chodiť okolo horúcej kaše.“

„Ahoj, vy ste už doma? Ešte som len odlepila
oči. Dáš mi hodinku?“

O čom točí?

„Načo potrebuješ hodinku? Nie som žiadna
zvláštna delegácia.“

Toto moje viac-menej konštatovanie, spustilo záplavy sĺz a polhodinový plač, meniaci sa
na vzlyky a rev. Silno som ju držala za ruku
a dívala sa na nešťastnú priateľku. Nevedela
som, ako pomôcť, ani čo robiť. Netušila som
dôvod tej bolesti. Vtom sa zrazu postavila
a bez jediného slova sa rozbehla k dverám.
Snažila som sa ju zastaviť, no dvere sa zabuchli skôr, ako sa mi to podarilo. Niečo také
mi nikdy neurobila. Ak sa na mňa aj nahnevala, tak proste spustila krik, ktorý ju rýchlo
prešiel a potom sme sa smiali ako puberťáčky. No toto bolo iné. V ten večer som išla
spať s pocitom, že som zlyhala na plnej čiare.

„Prišla som, aby si Zuze dohovorila.“

Ráno ma zobudilo pípnutie sms:

„Hádam nie si na jej strane?“

„Séégra, sorry za to tresnutie dverami. V prípade poškodenia opravu hradím.“

„Netušila som, že vy riešite nejaké strany,“
nedala som jej za pravdu.

V ďalšej bolo len „prepáč“. No a babo rieš!
Čo som ja jasnovidka? Ako mám vedieť, čo
ju žerie?“

„Ale toto nemôžem dopustiť!“ zvyšovala
na intenzite hlasu.

„Vŕrr, ty si už pred dverami, však?“
„Ale veď sa neondi a otvor. Vystojím tu jamu
a potrebujem kávu!“
Ja studenú sprchu. Nie, ja chcem ešte spáááť.
„Vieš čo, ty si taká koza rohatá. Čo si to nepovedala rovno,“ zložila som. Raz ma z nej
porazí.
„Ahoj Zuzi, prosím ťa, čo takto buntošíš. Stalo sa niečo ?“ privítala som ju pri dverách.
„Aj ja ťa rada vidím. Dáme kávu?“ hodila
na mňa psí prosebný pohľad.
„Choď pokojne do kuchyne a urob nám ju.
Ja sa idem umyť.“
„Rozkaz!“
Kým som sa tam doťapkala, tak káva už voňala a v košíčku na pečivo pribudol perník.
„Jéééj, ty si piekla?“
„Ešte aj ty do mňa rýp. Dobre vieš, že nepečiem. Posiela ti ho suseda,“ zahundrala skôr
pre seba.
Sadla som si oproti nej. Všimla som si nevyspaté opuchnuté oči a vychudnutú tvár.
Rozhodla som sa však mlčať.
„Magda, ja budem musieť Petra asi opustiť.“
„Čo?“
„Aké čo? Ja s ním už nebudem môcť byť!“
Ona sa určite zbláznila. Nechce byť s človekom, ktorý ju nosí na rukách? Veď jej urobí raňajky do postele. Sám jej zmajstroval
kuchyňu na mieru. Chodí na tie jej pracovné
kozmetické večierky, hoci to z duše nenávidí. Nahodí sa, navonia, ponúkne rameno
a idú. Jej muselo preskočiť!
„Tebe šibe? To teplo ti na Rodose udrelo
na mozgové závity. Zhrdzaveli a prestali sa
ti točiť koliečka.“
„Hneď som si mohla myslieť, že ma odsúdiš.“

„Stále neviem, čo sa stalo, Zuzka...“

„Bré ráno. Dvere prešli dôkladným skenovaním mojimi röntgenovými očami. V tomto
prípade vám odpúšťam spoluúčasť na úhrade za môj poškodený sluch, spôsobený nárazom. Preto vás ale odsudzujem na dobrovoľné maľovanie mojej spálne,“ odoslané.
Posteľ aj skrine mi pomohol preniesť sused
s kamarátom. Madam sa stále neuráčilo
prísť, tak som sa do prvého náteru pustila
sama. Keď som urobila posledný ťah valčekom, zazvonil zvonček.
Nasledoval mierny šok. Niežeby som nemala rada prekvapenia, ale takúto návštevu
som nečakala.
„Dobrý deň, teta Ružena.“ Zuzkina mama?
Zatvor si ústa moja, lebo dostaneš prievan
na zub múdrosti. Tvoj bývalý ti jasne povedal, že jedinou múdrosťou, ktorou disponuješ, máš v tom zube. Ešte táto mi tu chýbala.
„Dobrý, dobrý, aj ma pustíš dnu, alebo sa
budeme vybavovať tutok na chodbe? Však
mne je síce jedno. Nech aj celý svet vie, akú

Snažila som sa ovládať, lebo som videla, ako
pohŕdavo si obzerá môj byt.
Fíha, žeby sme sa prvýkrát zhodli, odkedy sa
poznáme? Nie, v tom bude nejaký háčik.
„Nemôže si predsa zobrať Petra. Veď to je
ateista. Kto to kedy videl, aby sa do našej rodiny priženil niekto, kto neverí v Boha! Minulý mesiac prišla s tým, že ju požiadal o ruku.
Bola vysmiata ako slniečko na hnoji. Veľmi
rýchlo som ju uzemnila. Hádam si nemyslí,
že budem súhlasiť so sobášom na úrade. To
je nehorázne!“
„Prosíím? Čo je nehorázne?“ snažila som sa
ovládať.

„Ako im chcete zabrániť, aby sa vzali? Či
Zuzanu zamknete vo svojej komore, ako vás
mamka kedysi? Aj tak ste si uja Feriho zobrala. Mám pocit, že sa len opakuje rodinná
tradícia. Len si nepamätám dôvod, pre ktorý
ste museli vyliezť cez špajzové okienko.“
Už mi dochádzala trpezlivosť. Tvár jej zvážnela. Pomrvila sa na stoličke a uhladila si
biele vlasy. „Magduška, ale si mi teraz dala.“
„Skôr som vám pripomenula, teta Ružena.“
„No dobre, moja, zasadila si mi chrobáka
do hlavy. Pôjdem ja pomaly domov, lebo už
aj ten môj starý príde.“
Prišla ako veľká voda. Odišla s hlavou dole
a ešte zďaleka mi kývala.
Sadla som si na chodbičke do kresla a naťukala Žuži.
„No pekne, a to mám fakt vymaľovať sama?
Kde sa zašívaš? Ešte musím hasiť aj tvoje familiárne požiare.“
Monika Jalakšová - úryvok z knihy.
Viac sa dočítate v knihe Na ceste za pralinkami

Najťažšia úloha, akú človek môže mať, je milovať svojich blížnych
navzdory všetkým dôvodom, prečo by ich milovať nemal.
A skutočným znamením zdravého rozumu a veľ kosti
je stále ich takto milovať. (L.R.H.)
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oznamy, pozvánky, inzercia ¨

R1 – centrum intenzívnej terapie
Nám. Ľudovíta Štúra 29
974 05 Banská Bystrica

Ponúka od 1. augusta 2014 svojim klientom:

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

Informácie:
tel.: 0905 947 997 • kvasnova.jana@gmail.com
www.centrumR1.sk

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

www.inakobdareni.sk
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Cestovinové placky
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Suroviny:
• 400 g drobných cestovín (malé
štvorčeky, vretienka, kolienka)
• 200 g šunkovej salámy
• 100 g oravskej slaninky
• menšia cibuľka
• tvrdý nastrúhaný syr
• olej
• 2-3 vajcia
• trošku hladkej múky (môže
byť špaldová)
• paradajky
• paprika zelená

Postup: Cestoviny uvaríme do mäkka, scedíme,
dáme do misky. Na cibuľke orestujeme na malé
kúsky nakrájanú slaninku so šunkou (v letnej sezóne
môžeme pridať malé množstvo cukety alebo
patizónu nakrájaného nadrobno). Všetky tepelne
upravené ingrediencie zmiešame, pridáme do masy
vajíčka a trošku múky. Poriadne to premiešame, aby
masa bola kompaktná a dobre sa potom upiekla.
Na lievancový pekáč dáme trošku oleja a lyžičkou
dávkujeme pripravenú hmotu. Opečiem do zlatista
z jednej strany a otočíme. Na opečenú stranu dáme
nastrúhaný syr, aby sa roztopil a na neho koliesko
paradajky a papriky, všetko sa pekne zleje do hromady. Prajem dobrú chuť.
MH

www.inakobdareni.sk

preDstavujeme - naši partneri ¨

predstavujeme Vám
detský vertikalizačný vozík

BABY HERO
Vozík, ktorý je nevyhnutnou pomôckou pre pacientov, snažiacich
sa aspoň na niekoľko hodín denne trénovať postoj a posilňovať
svalstvo, zodpovedné za udržanie tela vo vertikálnej polohe.
Využiteľný je u detí s detskou mozgovou obrnou, rázštepom
chrbtice, poruchami miechy a rôznymi dysfunkciami dolných
končatín.
Vozík sa veľmi ľahko ovláda odnímateľným ovládačom, ktorý
umožňuje postupnú pomalú vertikalizáciu.
Bezpečné a stabilné státie dieťaťa umožňuje nastaviteľný fixačný
pás hrudníka, bezpečnostné odklopné držadlo rúk a nastaviteľné
chrániče (fixátory) kolien.
Ku komfortu státia slúži aj výškovo nastaviteľná a odnímateľná
opierka hlavy.
Vozík má nastaviteľné mechanické brzdy, predné aj zadné oporné
kolieska. Stúpačky sú odklopné a vyberateľné, opierky nôh sa
dajú výškovo nastaviť.
Veľké 22“ kolesá sú fúkacie a s rýchloupínacími oskami. Predné
kolieska sú 6“, môžu byť plné (nefúkacie) alebo fúkacie.
Detská verzia vozíka je v rozmeroch K (34 cm) a S (38 cm).
Vozík je dostupný aj vo verzii M (šírka 42 cm), L (šírka 46 cm)
a XL (šírka 50 cm) pre dospelých.

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

výrobcovia

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

www.revomat.wordpress.com

www.inakobdareni.sk
www.inakobdareni.sk
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¨ preDstavujeme

Občianske združenie „Život s dúhou v srdci“
Občianske združenie „Život s dúhou v srdci“ pôsobí pri Centre sociálnych služieb (CSS) na Bernolákovej ulici v Novom Meste nad Váhom
od októbra 2013. Prvotná myšlienka založiť občianske združenie
vznikla pri realizácii projektu II. ročníka benefičného koncertu „Dúha
v srdci“ pre mentálne a zdravotne postihnutú mládež z Trenčianskeho kraja. Zažiť neopakovateľnú atmosféru nadšenia, radosti a prirodzenej spontánnosti bolo nádherné. Bol to hlboký zážitok nielen pre
účastníkov, ale i pre umelcov a samotných organizátorov. Pre tieto
krásne pocity majú takéto podujatia zmysel. Aj tento zážitok u členov OZ evokoval pocit potreby pomáhať plniť sny znevýhodneným
občanom, ktorí za to, že majú problémy, vlastne ani nemôžu. Celá
myšlienka pri vzniku OZ sa niesla v duchu pomoci zdravotne postihnutým a znevýhodneným občanom a klientom CSS. Mottom OZ je
myšlienka: „Ak dbáme o šťastie iných, nachádzame svoje vlastné.“ Je
šťastím, že žijú ľudia s veľkým srdcom, ochotní podporiť dobrú vec
a prinášajú tak šťastie nielen sebe, ale i všetkým ostatným.
Medzi hlavné ciele, v prospech ktorých občianske združenie orientuje svoje aktivity, patrí najmä pomoc a podpora pri vyvíjaní činností
a aktivít, ktoré vedú k skvalitňovaniu a zlepšeniu života znevýhodnených občanov. Za účelom dosiahnutia základného cieľa sa činnosť
OZ zameriava najmä na integráciu a sebarealizáciu znevýhodnených
občanov v spoločnosti, organizovanie kultúrnych, športových podujatí, spoločenských stretnutí pre znevýhodnených občanov a ich rodiny, voľnočasových kreatívnych aktivít, aktívnu spoluprácu s inými
OZ, vytváranie optimálnych podmienok pre aktívnu spoluprácu OZ
a CSS v Novom Meste nad Váhom. V rámci rôznych činností a aktivít
OZ a CSS sa pre klientov realizujú napríklad tvorivé aktivity zamerané na ručné práce, kde sa využívajú všetky techniky a práca so všet-
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kými materiálmi, terapie, Vítanie leta, grilovačka, karneval, MDŽ, Deň
matiek, Cesta rozprávkovým parkom, Turnaj v hraní spoločenských
hier a iné. Všetky aktivity rešpektujú osobné požiadavky a možnosti
klientov. Pútavou udalosťou pre klientov je benefičný koncert „Dúha
v srdci“. Občianske združenie sa podieľa na jeho spoluorganizovaní s Občianskym združením Milan Štefánik. Občianske združenie sa
od svojho vzniku snaží získavať finančné prostriedky, dary a dobrovoľnú prácu na realizáciu projektov, ktoré súvisia s napĺňaním cieľov
združenia a pomoci CSS.
CSS v Novom Meste nad Váhom je zariadením sociálnych služieb,
rozpočtovou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja so sídlom v Trenčíne. Zariadenie je
zriadené 1. 7. 2006. CSS poskytuje sociálnu službu pre 70 klientov
- ambulantnú sociálna službu, pobytovú týždennú a celoročnú sociálnu službu, rehabilitačnú starostlivosť. Klienti môžu oddychovať
aj v spoločných priestoroch, či v letnej záhrade. Je im poskytovaná
všestranná starostlivosť vyškoleným personálom s individuálnym
prístupom a zameraním na konkrétne záujmy a priania klienta.
Text a foto: Monika Šupatíková

Kontaktné údaje:
OZ Život s dúhou v srdci
Bernolákova 14/604
915 01 Nové Mesto nad Váhom

Centrum sociálnych služieb
Bernolákova 14/604
915 01 Nové Mesto nad Váhom

tel.: 032 / 7741 710, 032 / 7741 715
e-mail: miriam.mrazova@cssnovemesto.sk
http://www.cssnovemesto.sk

www.inakobdareni.sk

podporili sme akciu

23. august 2015
Banská štiavnica, Amfiteáter

FOTO: Katarína Orešanská a Marian Garai

Centrum sociálnych služieb Nové Mesto nad Váhom, Mesto Nové Mesto nad Váhom,
Občianske združenie Život s dúhou v srdci a Občianske združenie Milan Štefánik,
pod záštitou predsedu TSK vás pozývajú na štvrtý ročník benefičného koncertu
pre osoby s mentálnym a zdravotným postihnutím z Trenčianskeho samosprávneho kraja

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

Náučné workšopy:
Enkaustika
maľovanie horúcim voskom,
košikárstvo,
lukostreľba,
modelovanie z hliny,
výroba bižutérie,
maľovanie na drevo a na textil
Detský svet:
Trampolínky,
maľovanie na tvár,
nafukovací hrad,
nanuky

Juraj Kohútik
Folklórny súbor

PETROVIANČAN

IMT SMILE

TUBLATANKA
HORKÝŽE SLÍŽE
od 14:00

OUMAR CHEVARA CAMARA
(Belgicko)

