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Jesenné dni sú čoraz kratšie, slniečka je menej a  u  nie-
ktorých ľudí sa začína prejavovať depresia. My Vám ju 
pomôžeme zahnať krásnymi inšpiratívnymi článkami, 
ktoré Vám prinášame v  tomto čísle. Prajeme Vám veľa 
veľa síl a energie do ďalších dní.  

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

Naši obchodní zástupcovia ich rozdávajú na  ÚPSVaR, 
v  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 pa-
cientov, 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... 
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Monika Ponická
konateľ a obchodný riaditeľ

Peter Slabina
hlavný konštruktér
technický riaditeľ

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

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

SPIG s.r.o. ponúka

POMÔCKY PRE ŤAŽKO ZDRAVOTNE POSTIHNUTÝCH
Tulská 2, 960 01 Zvolen

spig@spig.sk • www.spig.sk

BEZPLATNÁ LINKA 0800 105 707

 Hneď zavolajte na našu BEZPLATNÚ linku: 0800 105 707

STAVBA
BEZ BARIÉR
Tvarovanie a rozmery
pultových prvkov
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TERAPIE ¨

Je to už pár rokov, čo som sa „náhodne“ 
stretla s  pani v  pokročilom štádiu sklerózy 
multiplex. Zarozprávali sme sa, hovorila mi, 
ako bola na vozíku... Hoci o tomto ochorení 
neviem veľa, viem len, že pacienti sú časom 
v horšom stave. A tá pani bez opory chodila. 
Možno trošku krívala, nepamätám sa presne. 
Presne si však pamätám svoj údiv a jej odpo-
veď na otázku ako začala opäť chodiť, fungo-
vať... Jej odpoveď ma napadne niekoľkokrát 
denne – Kúpila som si psa.

K tomuto kroku som sa po ročnom intenzív-
nom zvažovaní uchýlila aj ja. A  lepšie som 
urobiť nemohla. Naše šteniatko váži v súčas-
nosti približne 30 kíl. Ľudia sa ho častokrát 
boja, ťažko vysvetlím, že je to priateľský tvor, 
ktorí miluje deti. Ale toto nie je podstatou 
môjho článku. Podstatou je, že sme sa spo-
lu s priateľom vydali po ťažšej ceste. Neroz-
hodli sme sa pre hotového vycvičeného psa. 
Rozhodli sme sa pre šteniatko, ktoré nechá-
palo, že o  štvrtej v  noci treba spať a  nie sa 
prechádzať po petržalskom sídlisku. To šte-

niatko nechápalo, že keď sa zohnem pre 
jeho hračku, nemá mi ju rýchlosťou blesku 
brať. To šteniatko síce chápalo, že sa ciká 
a  kaká vonku, iba sme to niekedy nestihli. 
Častokrát som mala o pol ôsmej ráno niekoľ-
kokrát umytú podlahu v byte i na chodbe, vo 
výťahu, pred výťahom...
Bola som zrelá na psychiatriu. Do doby, kým 
mi ľudia z okolia začali hovoriť: Nejako rých-
lejšie chodíš. Nejako lepšie rozprávaš. Si ne-
jaká iná...
Priznávam, že za posledný rok bol vyvinutý 
extrémny tlak na moju psychiku. A  netýka-
lo sa to môjho štvornohého terapeuta. Keď 
sme si ho viezli domov z  chovateľskej sta-
nice, plakala som od šťastia. (Neskôr aj od 
nervov.) Síce som nevedela, akým prínosom 
v  mojom živote bude, predsa len, svetielko 
nádeje zasvietilo a  moja duša ho uvidela 
skôr, než môj rozum...
Dnes by som ho nevymenila za nič, hoci mno-
hí sa nás pýtajú, či ho nepredáme. Aj napriek 
tomu, že je ešte dieťa, je nesmierne rozvážny 

a empatický. Vie, že o mňa sa nemôže silnejšie 
oprieť, ani že ho nedobehnem...
Naučila som sa lepšie artikulovať a vykriko-
vať po ňom, naučila som sa prejsť ďalej, rých-
lejšie, presnejšie... Viem, že je tu niekto, kto 
ma miluje, aj keď po ňom ziapem. A viem, že 
keď mi je smutno, príde a začne ma oblizo-
vať, aby som vedela, že on je pri mne.
Kým z  naše šteniatka bude plnohodnotný 
asistenčný pes, prejde ešte veľa času. Absol-
vuje ešte veľa výcvikov, budeme s ním mať 
ešte kopec starostí, kým dokáže byť plno-
hodnotným	certifikovaným	terapeutom.
Ale môj odkaz pre všetkých, ktorí váha-
jú – určite to zvládnete. Zvládla som to ja, 
bez výraznejšej pomoci, zvládnete to aj vy. 
A nepochybne sa Vám skvalitní život. Nikdy 
predtým som nemala psa a dnes si život bez 
neho predstaviť neviem. Bývame v petržal-
skom paneláku, ja chodím naozaj veľmi ťaž-
ko, priateľ je na vozíku. A  pes, ako povedal 
môj kamarát, je od kolena vyššie. 

Dagmar Sváteková

Deti s autizmom zo SPOSA BB vďaka zamest-
naneckému grantu nadácie PENTA a nadácii 
Volkswagen Slovakia a  projektu „Pomáha-
me ďalej“ absolvovali už od mája do augusta 
2018 päť canisterapeutických stretnutí.

Aj Maťko bol jedným z detí, ktoré mohli do-
stať	novú	 terapeutickú	 skúsenosť.	Už	po	pr-
vom stretnutí so psíkmi bolo vidieť, že sa mu 
práca a komunikácia s nimi zapáčila.  Terape-
utka Ľubka Bátoryová prostredníctvom svo-
jich psíkov Martinovi ukázala rôzne triky, kto-
ré v  jeho očiach rozjasnili hviezdičky. Martin 
zrkadlil emócie, tešil sa z  interakcie hafanov 
a obľúbil si aj nové tety, ktoré s ním aktívne 
pracovali. Hodinová práca sa odzrkadlila aj na 
jeho správaní, zlepšila sa komunikácia, sústre-

denie, jemná a hrubá motorika rúk. V bežnom 
živote sa zapája do bežných aktivít so záuj-
mom a aj v hre so svojou malou sesterničkou 
vidieť náznaky zmeny. Nemôžem napísať, že 
by sa niekedy jeho  problémové stavy nepre-
javili, ale určite je ich začína byť menej , ako 
kedysi. Niekedy som pri terapiách s ním, ale 
už sú aj chvíle, keď sa od neho odpútam a ne-
chám ho s terapeutmi ľudskými, ale aj psími 
úplne samého.  

Canisterapia má pre môjho syna obrovský 
prínos, ale záleží aj na tom, kto túto terapiu 
robí a manželia Bátoryovci  a  ich tím priná-
šajú do nášho spoločenstva novú energiu 
a ľudský rozmer. 

Mária Helexová

ŠTVoRNoHý TERAPEuT

CANISTERAPIA PRE dETI S AuTIZmom
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¨ TERAPIE

Canisterapia, odborne tiež nazývaná ako „intervencia s asistenciou psa pri edukácii alebo v terapii“, sa stala za posledné roky 
dostupnejšou a vyhľadávanejšou medzi rodičmi detí so zdravotným znevýhodnením. Tak ako každá odborná terapia , aj inter-
vencia s asistenciou psa, má svoje metodiky a vedecké postupy, ktoré canisterapeut, nazývaný v literatúre zvyčajne handler, 
pri svojej práci používa. 

Každý kto chová doma psa, má doma „živel-
nú canisterapiu“. Pes pôsobí v  rodine moti-
vujúco, prináša do rodiny režim, pohyb, hru, 
zábavu, povinnosti, ktoré dieťa, či už zdravé 
alebo so zdravotným znevýhodnením, učia 
empatii, pochopeniu pre zodpovednosť za 
živého tvora. V tomto prípade však nemožno 
hovoriť o cielenej terapii za asistencie psa. 

Cielená intervencia so psom obsahuje predo-
všetkým analýzu diagnózy dieťaťa a  anam-
nézu rodiny a  prostredia, stanovenie doho-
dy medzi canisterapeutom a  rodinou čo od 
terapie so psom očakávajú, popísanie dlho-
dobých a krátkodobých cieľov a mnoho ďal-
ších krokov, ktoré obe strany absolvujú skôr 
ako nastane prvé stretnutie medzi dieťaťom 
a psom pripraveným na edukáciu a aktivity, či 
na polohovanie, cvičenie a lízanie. 

Canisterapiu delíme na skupinovú a individu-
álnu. Pri skupinovej sa jeden tím (jeden špeci-
álny pes a handler), venuje skupine detí. Môže 
ísť o zdravé deti, alebo aj skupinu detí so špe-
cifickými	 potrebami.	 Tento	 typ	 canisterapie	
je vhodný pre deti aspoň čiastočne mobilné, 
schopné adaptovať sa v kolektíve, majúce as-
poň čiastočný stupeň porozumenia. Terapeut  
pri práci so psom v skupine využíva aktivity 
so psom na rozvoj hrubej a jemnej motoriky, 
hlavolamy pre psa, alebo skupinové cvičenia 
so psom známe ako telocvik, či joga so psom. 
Terapeut a  pes pri svojej skupinovej práci 
nie je sám a súčasťou tímu je odborník (uči-
teľ, psychológ, sociálny pracovník prípadne 
rodič), ktorý zaznamenáva spätnú väzbu od 
detí a  je nestrannou osobou posudzujúcou 
vplyv terapie na skupinu. 

Pre deti s viacnásobným postihom je, podľa 
môjho názoru, oveľa vhodnejšia individuálna 
forma canisterapie. Ide o  intervenciu, kde sa 
detskému klientovi venuje cielene jeden ale-
bo aj viacerí canisterapeuti so svojimi špeciál-
nymi psami, pričom súčasťou tímu je fyziote-
rapeut, ktorý má dieťa v starostlivosti a pozná 
jeho stupeň psychomotorického vývoja. Ten-
to typ terapie je súčasťou celkovej rehabilitá-
cie dieťaťa a ciele sú postavené s ohľadom na 
jeho zdravotný stav, stupeň mobility, stupeň 
svalového tonusu, rozsah zmyslového vníma-
nia, celkový psycho-motorický rozvoj. Takáto 
terapia, vedená odborne spôsobilými terape-
utmi, je veľmi vhodná už vo fáze včasnej in-
tervencie, kedy dieťa nastupuje do kolotoča 
rehabilitácií a  pravidelných cvičení vo veku 
niekoľkých mesiacov, často aj v čase bez sta-
novenia konečnej  diagnózy.

Špeciálny pes pôsobí na dieťa s  viacná-
sobných postihnutím viacerými faktormi. 
Základom je vibrácia psieho tela, ktorá je 
pri maloletých klientoch tak zásadná pri 
proprio cepcii (inak aj telocit, prijímanie pod-
netov o polohe tela) tela a pri aktivizácii lym-
fatického systému. Dôležitý je očný kontakt, 
ktorý stimuluje tvorbu hormónu oxytocínu 
tak u dieťaťa a aj u psa pri intervencii dlhšej 
ako dvadsať minút. Srsť psa, jej kvalita, dĺžka 
a farba je veľmi dôležitá pre senzoriku dieťa-
ťa. Kožou dieťa prijíma množstvo podnetov, 
nehovoriac o  tom, že každé malé dieťa má 
tendenciu	 všetko	 skúmať	 orálne.	 Už	 dávno	
je známy aj faktor teploty psieho tela, ktorá 
je o dva stupne vyššia ako teplota pokožky 
dieťaťa. Pri deťoch so zvýšeným svalovým 
tonusom má zmysel kľudové polohovanie 

s  cieľom uvoľnenia napätia, s  cieľom pre-
krvenia koncových vlásočníc. Avšak pri de-
ťoch so zníženým tonusom je potrebné voliť 
správne polohy i  dĺžku pôsobenia. Mnoho 
iných podporných merateľných, ale aj poci-
tových faktorov, by sme mohli bližšie popi-
sovať z pohľadu dieťaťa, či špeciálneho psa. 

Canisterapia má aj kontraindikácie, teda sta-
vy detského klienta, kedy túto intervenciu nie 
je možné použiť. Práve dôkladné poznanie 
problematiky,	 vzdelanie	 terapeuta,	 certifiká-
cia psa a odborná prax, predvídanie možných 
scenárov, oddeľuje odborných canisterapeu-
tov (handlerov a  ich špeciálnych psov) od 
dobrovoľníkov s dobrým úmyslom pomáhať. 
Tak ako inde platí, že si treba dodávateľa pre-
veriť, netreba sa obávať pýtať sa na veci, ktoré 
sú vám nie známe, alebo sú nejasné. 

V  tomto článku sme hovorili o  intervencii 
s  asistenciou psa iba všeobecne. Ide však 
o  zložitú oblasť, interdisciplinárnu terapiu, 
ktorá sa nachádza niekde medzi humánnou 
a  veterinárnou fyziológiou, fyzioterapiou, 
psychológiou, pedagogikou a  špeciálnou 
pedagogikou, veterinárnou medicínou a eto-
lógiou zvierat. 

Je ale pravdou, že moderná canisterapia sa 
postupne stáva pravidelnou súčasťou celko-
vej rehabilitácie dieťaťa so zdravotným zne-
výhodnením na Slovensku. Každý, kto má 
chuť a rozmýšľa nad využitím tejto terapie so 
psom, sa na nás môže kedykoľvek bezplatne 
obrátiť s konzultáciou. 

Ing. et Bc. Ľubica Bátoryová, canisterapeutka
foto: Peter Bátory, 2018

www.physiocanis.sk

CANISTERAPIA ako súčasť celkovej rehabilitácie
dieťaťa so zdravotným znevýhodnením



október - december 2018  I  Inak obdarení  I  5www.inakobdareni.sk

SKUTOčNÝ PRíbEH ¨

Najväčšou záľubou rodiny Benkovcov je turistika. A nevynechávajú z nej ani svojho 
syna. Vojtech ho po Slovensku nosí na pleciach.

Rodina Vojtecha Benka žije v Brezne. Tak, ako 
mnoho iných Slovákov, aj Benkovci v  lete 
obľubujú turistiku na Slovensku. Benkovci 
sa však od tých bežných turistov trošku líšia. 
Na turistiku pravidelne vyrážajú v  trojici aj 
so svojím synom Lukášom. Na tom by stále 
nebolo nič nezvyčajné. Syn Benkovcov, Luki, 
avšak nezdoláva slovenské vrcholy a  kopce 
po vlastných. Turistom je aj napriek tomu, že 
ho na potulkách po Slovensku nesprevádzajú 
len jeho verní rodičia, ale aj invalidný vozíček.

Syn má turistiku v krvi
Nie je žiadnou náhodou, že najväčším koníč-
kom rodiny je turistika. K samotnému zozná-
meniu sa manželov neprišlo nikde inde ako 
práve na túre. „S manželkou sme sa zoznámi-
li pred 18 rokmi práve pri turistike. Prvýkrát 
sme sa videli na chate v sedle Ďurková pod 
Chabencom. Manželia sme 16 rokov a  náš 
Luki mal teraz v júli dvanásť. Narodil sa pred-
časne. Pri komplikovanom pôrode dostal 
krvácanie do mozgu a zatiaľ to stále neroz-
chodil. Asi najviac bolo zasiahnuté pohy-
bové centrum. Inak je celkom v pohode, po 
mentálnej stránke nie je ďaleko od normálu 
a  komunikačná oblasť je jeho doménou – 
spoločnosť ľudí má veľmi rád,“ prezradil pre 
Dobré noviny Vojtech Benko. Turistiku má 
12-ročný Luki v krvi. Aj jeho rodičia sa spo-
znali práve na túre. 

Turistika drží rodinu pokope
Asi každý, kto si to už skúsil, dobre vie, že tu-
ristika alebo len dlhšia prechádza prírodou 
má na človeka akési očistné účinky. Pobyt na 
čerstvom vzduchu spojený so zdravým po-
hybom už vyriešil v  hlave nejednu dilemu. 
Podobne je to aj u Benkovcov: „S manželkou 
sme boli nadšenými turistami, aj keď sme sa 
ešte nepoznali. A tak ako nás turistika spojila, 
tak nás drží pohromade doteraz. Je veľa ob-
lastí, v ktorých sa veľmi nezhodneme, ale tu-
ristika nám pomáha všetky nezhody preko-
nať. V prírode, kde si každý z nás po svojom 
vyčistí hlavu a utrasie svoj rebríček hodnôt, 
stále dokážeme nájsť spoločnú reč,“ tvrdí 
Vojtech.

K turistike rovnako manželia vedú aj svojho 
syna Lukiho. I keď je to o niečo komplikova-
nejšie, keďže dvanásťročný turista nemôže 
kráčať po vlastných. Prírodu však má podľa 
slov rodičov veľmi rád a  jeho úplnou srd-
covkou je voda. „Každá vodná nádrž, potok, 
jazierko, v ktorom sa môže vyčľapkať, sú pre 
neho ako stvorené,“ hovoria rodičia.

Ako vyzerá túra, ak nemôžete kráčať po 
vlastných
Hoci si miesta na turistiku rodina vyberá 
primárne vo svojom okolí, občas zájdu aj 

na vzdialenejšie miesta, či miesta, ktoré sú 
o niečo ťažšie dostupnejšie. 

Ako vyzerá turistika v  teréne, kam sa kočík 
ani vozík nedostanú? „Zo začiatku, keď Luki 
mal problém aj so sedením, sme chodili vša-
de tam, kam sa dalo ísť na kočíku. Potom, 
keď zvládol samostatný sed a stoj s oporou, 
vybrali sme sa aj na miesta, kde sme sa doká-
zali presunúť tak, že som Lukáša odniesol na 
rukách, na chrbte, na „koni“, poprípade po-
súvaním pred sebou. Zatiaľ väčšinu miest, na 
ktoré sme sa vybrali, sme zdolali s menšími 
alebo aj väčšími problémami vďaka tomu, že 
ho ešte stále vládzem nosiť. Najväčší prob-
lém je, keď ideme do exponovanejšieho te-
rénu a manželku chytá panika z toho, že mô-
žem s  Lukim na rukách alebo chrbte stratiť 
rovnováhu, pošmyknúť sa alebo zakopnúť. 
Ale keď sa nám podarí dostať na nejaké pek-
né miesto, napríklad ako naposledy na Kle-
novský Vepor, máme obrovskú radosť, že náš 
Luki sa dostal na miesto, ktoré sme spoločne 
s manželkou pravidelne navštevovali, ale pre 
neho, ak nezačne chodiť, ostane stále neprí-
stupné,“ opisuje nielen radosti, ale aj strasti 
turistiky so synom Vojtech. Väčšinu túr zatiaľ 
zvládli aj vďaka tomu, že Vojtech môže Luki-
ho nosiť na pleciach. 

Najobľúbenejším miestom je Liptovská 
Mara
Ako vraví Vojtech, každé miesto, ktoré na-
vštívi s rodinou má pre nich nezabudnuteľné 
čaro. Jednoducho preto, že tam boli všetci 
spolu. „Možnosť ukázať vlastnému synovi 
niečo, čo ja pokladám za výnimočné, je pre 
mňa najväčším zadosťučinením za všetku 
námahu, ktorú pri tom musím vynaložiť. Aj 
keď si najbližšie Luki väčšinou nevie spo-
menúť ani na názov jaskyne, hradu, doliny, 
vrchu, na ktorom sme boli. Ale často si spo-
menie na nejaký zážitok, ktorý sa k danému 
miestu viaže, alebo na milé stretnutie s ľuď-
mi, s ktorými sa nám skrížili cesty.“

Jedno miesto však predsa len vyčnieva, 
a tým je Liptovská Mara. Tá najviac učarovala 
práve Lukimu. A, samozrejme, Benkovci sa 
tam chystajú aj v  najbližšom čase, pretože, 
ako sami vravia, leto bez čľapkania a člnkova-
nia sa na Mare by sa ani nerátalo. Sú však stá-
le aj miesta, o ktorých zatiaľ iba snívajú. „Ja 
mám túžbu vyniesť ho, kým ešte vládzem, 
na Solisko a  Kľak. Manželka vždy túžila ísť 
na vrch Kremenec, tak dúfam, že sa nám to 
podarí. A tiež by sme radi išli aj na Ďurkovú, 
lebo je to miesto, kde sme sa s  manželkou 
stretli. No radosť máme z  každého miesta, 
ktoré navštívime. Lebo čaro a krása je všade 
okolo nás, stačí sa len lepšie pozrieť.“ Je ešte 
veľa miest, kam Vojtech dúfa, že sa jeho ro-

dinke podarí spolu dostať. 

Miláčikovia slovenského internetu
Benkovci a  ich nadšenie pre turistiku si na 
slovenskom internete už získali množstvo fa-
núšikov. Vojtech po túre s rodinou vždy rád 
pridá niekoľko fotiek do populárnej skupiny 
na Facebooku určenej pre turistov. „Ako ná-
ruživý fotograf sa veľmi rád podelím s ľuďmi 
o  svoj pohľad na svet. Keď sa ľuďom tento 
pohľad zapáči, je to pre mňa veľké zadosťu-
činenie. Manželka ma často podpichuje, že 
chodíme na výlety, len aby som mohol dať 
fotky na internet,“ priznáva Vojtech. Pozitív-
na odozva od ľudí na seba zväčša nenechá 
dlho čakať.

Benkovci majú na slovenskom internete 
množstvo fanúšikov. 

„Odozva ľudí na náš životný štýl nás veľmi 
teší. Ale sme len obyčajná rodina, ktorá má 
spoločného koníčka – turistiku. Aj keď Luki 
nechodí, budeme sa stále snažiť, aby čo naj-
viac času trávil v prírode, aby spoznal čo naj-
viac zákutí nášho Slovenska, aby mal radosť 
zo života a z každého dňa, ktorý prežije a my 
rodičia, samozrejme, spolu s  ním. No nikdy 
sa neprestaneme pýtať, prečo: Prečo náš syn 
nechodí, keď jeho rodičia vždy mali tak radi 
pešiu turistiku? A, samozrejme, nikdy ne-
prestaneme dúfať, že raz chodiť začne a po 
miestach, ktoré navštívil len vďaka tomu, že 
ho tam otec doniesol, sa poprechádza na 
vlastných nohách bez cudzej pomoci,“ uza-
tvára Vojtech.

Lenka Miškolciová

https://www.dobrenoviny.sk/c/139124/ 
vojtech-benko-nosi-syna-lukasa- 

na-pleciach-na-turistike

obetavý otec nosí hendikepovaného syna na
chrbte, aby mu ukázal krásy slovenských hôr
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Na prvý pohľad, keď som vás zbadala, som 
si myslela, že iba skúšate vozik, že sa len 
tak vozíte, no niekto mi povedal, že vozík 
sú vaše nohy... Prečo? Čo sa stalo? 
Pred piatimi rokmi som pracovala vo Švaj-
čiarsku, kde som sa cez jeden voľný víkend 
šla lyžovať. Rada som lyžovala rýchlo a  aj 
preto som až veľmi neskoro zbadala, že drá-
ha mení smer. Na jej konci som vyletela a do-
padla tak nešťastne, že som si zlomila stavec. 
A  tak sa to všetko začalo. Poranila som si 
miechu a odvtedy je vozík mojou každoden-
nou súčasťou. 

Dá sa zmieriť s osudom? Ako ste sa vyspo-
riadala s tým, čo sa Vám stalo?
Nikdy som to nebrala tragicky, kvôli rodi-
ne a najmä kvôli sebe som sa nastavila tak, 
že život ide ďalej a  vozík mi len bude robiť 
spoločnosť. Neprestala som robiť veci, ktoré 
som robila dovtedy, práve naopak, začala 
som konečne žiť naplno. Cestovať a spozná-
vať svet, študovať a venovať sa naozaj tomu, 
čo ma baví. 

Vozíček je vašim kamarátom od začiatku?
Vždy som bola technický typ, takže som sa 
s vozíkom spriatelila veľmi rýchlo. Každému 
som dokonca dala meno a zatiaľ mám doma 
Ruda a Otta. Obom som aj prelakovala kole-
sa naružovo, takže teraz je to také moje po-
znávacie znamenie. 

Ste veľmi pozitívna, stále usmievavá... Čím 
to je?
Snažím sa vo všetkom hľadať to dobré a naj-
mä vždy zostať nad vecou. Život je predsa 
príliš krátky na to, aby sme sa doma opúš-
ťali a vyhovárali, že niečo sa nedá. Pre mňa 
bariéry neexistujú, tie si každý z nás vytvára 
v hlave. Stačí sa len obklopiť tými správnymi 
ľuďmi, ktorí nám pomôžu dokázať, že keď sa 
chce, všetko sa dá. Ja svoj vozík neberiem 

ako niečo tragické, je to len rýchlejší spô-
sob prepravy alebo praktická stolička, ktorú 
mám vždy so sebou. 

Žijete život naplno, veľa cestujete. Dá sa 
na vozíčku precestovať svet? Kde najďa-
lej ste bola? Ktorá krajina Vám učarovala 
a prečo?
S  cestovaním som začala asi 10 mesiacov 
po úraze, keď sme sa s  kamarátkou Marci 
rozhodli precestovať Strednú Ameriku z Pa-
namy až do Mexika a  naspäť. Bolo to úžas-
ne trojmesačné dobrodružstvo, po ktorom 
mi cestovanie zachutilo ešte viac. Navští-
vila som už mnoho krajín, ale ešte stále je 
čo objavovať. Naposledy to bola Argentína 
a  už teraz viem, že sa sem čoskoro vrátim 
opäť. Mám rada lowcost cestovanie, takže 
vždy striehnem na lacné letenky a ubytova-
nie	 riešim	 cez	 couchsurfing,	 kedy	 zadarmo	
prespávam u miestnych ľudí v obývačke na 
gauči. Takto mi to vyhovuje, pretože človek 
vždy dostane skvelé tipy od domácich, kde 
a čo sa naozaj oplatí vidieť a ochutnať. V sep-
tembri sa vraciam do Španielska pokračovať 
v  štúdiu na univerzite, pretože práve túto 
krajinu som si zamilovala. Úžasní ľudia, jedlo 
a najmä prostredie. Celý rok teplučko, žiadna 
slovenská zima či sneh. Predsa len, na vozíku 
je takmer nemožné prežiť našu zimu aktív-
ne, a  aj preto si myslím, že viacerí vozičkári 
preferujú v zime vypadnúť niekam do tepla. 

Voziť sa na trabante po Austrálii to musel 
byť obrovský zážitok. Povedzte nám o tom 
viac.
Asi rok po úraze ma oslovili chalani z traban-
tov, či by som s  nimi nechcela ísť na ďalšiu 
cestu. Ja som o žiadnych trabantoch dovtedy 
nepočula, ale hneď sa mi to zdalo ako skvelý 
nápad, a tak som súhlasila. O pol roka sme už 
vyrážali na pôvodne plánovanú trojmesačnú 
cestu naprieč Austráliou a Indonéziou až do 

Thajska. Jeden neskutočný zážitok s  ďalší-
mi ôsmimi ľuďmi, s  ktorými sme nakoniec 
na ceste strávili pol roka. Spávanie v  stane 
alebo len tak pohodení na zemi, varenie na 
ohni či premiestňovanie sa v našich starých 
strojoch sa stalo každodennou aktivitou. 
Človek si na tento životný štýl celkom rýchlo 
zvykol, takže nám niekedy nevadilo ani to, 
že sa nie je kde aj dva týždne osprchovať. 
Navštívili sme veľa miest, ktoré by som inak 
asi nikdy nevidela. Na ceste sme boli dvaja 
vozičkári, mali sme vlastný Trabant “hyco-
mat” a v šoférovaní sme sa striedali. Pre mňa 
to bol doteraz môj najlepší a najintenzívnejší 
cestovateľsky zážitok. 

Čo bolo pre Vás najväčším adrenalínom na 
cestách?
Adrenalín sme zažívali, keď sa nám autá ob-
čas pokazili. Vlastne to nebolo občas, ale 
skoro každý deň. Chalani už našťastie mali 
dosť skúseností na to, aby vždy poruchu čo 
najrýchlejšie opravili a  mohli sme pokra-
čovať ďalej. Stalo sa nám však aj to, že sme 
jednu súčiastku nemali a bolo treba týždeň 
čakať, kým nám priletí z Čiech. Vtedy človek 
začne na ceste robiť mnoho divných vecí, len 
aby sa zabavil. Nejaký väčší adrenalín sme 
asi nezažili, každý deň bol však plný nových 
vecí a zážitkov. 

Čo by ste chcela odkázať ľuďom s  podob-
ným osudom? 
Najdôležitejšie je zostať pozitívne naladený, 
aj keď to je veľmi ťažké. Život sa na vozíku 
nekončí, práve naopak, ide ďalej a záleží len 
na nás ako ho prežijeme. Treba si ďalej plniť 
sny a žiť naplno, pretože nie je nič horšie ako 
zostať zatvorený doma a  opúšťať sa. Vtedy 
prestávame žiť.

Rozhovor s Kristínou Madajovou 
spracovala Iveta Burianeková

Kristína nám ukáže ako sa dá precestovať svet na vozíčku 
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Mám za sebou dva roky v  parlamente a  je 
naozaj veľmi ťažké uchopiť všetky problémy 
a témy, s ktorými sa stretávam a ktoré treba 
riešiť. Ono sa to všetko ani nedá. No v  mo-
jom prípade sa to nedá často aj preto, že je 
okolo nás veľa fyzických bariér, ktoré musím 
sama prekonávať a čas a  logistiku si musím 
organizovať úplne inak. Aj preto je prirodze-
né, že som si povedala, že sa prioritne musím 
venovať odstraňovaniu bariér. V  takomto 
bariérovom svete je málo príležitostí pre ľudí 
so zdravotným postihnutím a prvým krokom 
ako to zmeniť je vytvárať priateľské prostre-
die pre všetkých. Inak sa mnohí nemajú šan-
cu presadiť. 

Tiež mám často pocit, že sa o odstraňovaní 
bariér viac rozpráva, ako sa niečo robí. Resp. 
všetci si myslia, že pre odstraňovanie bariér 
robia dosť. No pokiaľ si to sami nemuseli 
prežiť, tak im unikajú súvislosti. Vidia len zre-
konštruovaný chodník, sem-tam priechod 
pre chodcov, nájazdovú rampu do mestské-
ho úradu, ale nezamýšľajú sa nad tým, či by 
mohli vykonávať svoju prácu, keby jedného 
dňa ostali na vozíku. Ako by riešili svoje kaž-
dodenné aktivity, keby boli v koži paralyzo-
vaného alebo nevidiaceho človeka. A podľa 
toho to u nás vyzerá. Je pre mňa napríklad 
nepochopiteľné, že pri rekonštrukcii cesty 
vznikne ostrovček, na ktorý vedie len jeden 
nájazd. Triezvo usudzujúcemu človeku by 
malo byť na prvý pohľad jasné, že tam nájazd 
buď dávať netreba, ak sa odtiaľ inou cestou 
nedostane, alebo by tam mali byť minimálne 
nájazdy dva. Jeden pre výjazd na ostrovček 
a druhý pre zjazd z neho iným smerom. No 
takéto riešenia bežne máme a  platíme. Ku-
riózne riešenia sa hľadajú veľmi ľahko.    

Presne preto som si povedala, že sa viac po-
zriem do miest na Slovensku. Veľmi by som 
si želala, aby tie podmienky u  nás boli po-
rovnateľné všade, nielen v  hlavnom meste 
a chcela by som prejsť všetky okresné mestá 
na Slovensku. Sama som zvedavá, ako sa 

s  bariérami budem schopná vysporiadať. 
Som totiž už v  takom štádiu, že nie je pre 
mňa jednoduché nájsť vhodné bezbariérové 
ubytovanie a  hlavne toalety, ktoré by sme 
bez problémov s mojim doprovodom zvlád-
li. Z  mojej skúsenosti viem, že čím ďalej na 
východ, tým je hľadanie náročnejšie... 

Myslím si, že ak predstavitelia miest (ale aj 
obcí) pochopia, že zmysluplne odstraňovať 
bariéry sa dajú len ak tomu niekto rozumie, 
bude sa nám všetkým žiť jednoduchšie. To 
čo je pre nás, odkázaných na bezbariérové 
prostredie nevyhnutnosť, je pre ostatných 
komfort a  tomu sa brániť netreba. Aj preto 
dúfam, že sa schodiskové plošiny budú dá-
vať ako posledná možnosť, nie ako prvá a že 
sa nájde dosť kreatívnych ľudí, ktorí budú 
vedieť hľadať riešenia pre všetkých, nielen 
pre pár jednotlivcov. Pretože povedzme 
si úprimne, koľkokrát ste videli viezť sa na 
schodiskovej plošine mamičku s  kočíkom 
alebo staršieho človeka? Ak odstraňovanie 
bariér začneme vnímať inak, nebudeme to 
považovať ani za nákladné, ani za zaťažujúce 
pre spoločnosť. 

Aj to sú dôvody prečo som moje smerovanie 
na facebooku zastrešila pod slovné spojenie 
„Krok za krokom bez bariér.“ Chcem ukazovať 
nielen riešenia, ktoré tu dnes máme, ale aj 
hľadať ľudí, ktorí to vedia robiť dobre. Zatiaľ 
som navštívila 7 miest. Priznávam, že náro-
ky mám veľké a obávala som sa, že pri takto 
nastavených kritériách ťažko nájdem mesto, 
ktoré to s bezbariérovosťou myslí vážne. Ale 
už teraz dve z nich príjemne prekvapili. Snáď 
to nebolo posledný krát. Niektoré procesy 
tam fungujú, pretože kľúčoví ľudia zdieľajú 
rovnakú	 filozofiu,	 ako	 presadzujem	 ja.	 V  os-
tatných sa snažím predstaviteľov miest pre-
sviedčať. Niekedy cítim, že to považujú za 
zbytočné, ale stačí nájsť jediný dôvod, ktorý 
ich zasiahne a prinúti zamyslieť sa a potom by 
to mohlo zafungovať. Bezbariérovosť by mali 
poznať hlavne tí, ktorí by ju mali presadzovať. 

Na facebooku už mám prvé reportáže 
z miest, kde je možné vidieť, ako to v nich vy-
zerá. Ani zďaleka sme nestihli prejsť všetko. 
Hľadanie bezbariérových možností zaberie 
oveľa viac času, ako by sa mohlo zdať. Aj pre-
to privítame pomoc od ľudí, ktorí v nich žijú. 
Radi do albumov doplníme obrázky, ktoré 
im spríjemňujú alebo strpčujú každodenný 
život v meste a ktoré sme my nenašli, ak sa 
s nami o ne podelia.

Cieľom nie je nikoho kritizovať. Skôr pri-
nútiť zamyslieť sa. A  nasmerovať tých, čo 
s  tým môžu niečo urobiť, aby k  tejto téme 
pristupovali zodpovedne a  profesionálne. 
Aby	 investovali	 finančné	prostriedky	 správ-
ne. Tiež by som rada motivovala tých, ktorí 
nie sú spokojní, ako ich mesto vyzerá, aby 
sa ozývali a  upozorňovali na nevyhovujúce 
riešenia. Často sa to ešte dá zachrániť. Ne-
vytvárajme si okolo seba zbytočné bariéry 
a pomáhajme odstraňovať tie existujúce.

Silvia Shahzad
poslankyňa NR SR

členka výboru NR SR pre sociálne veci

e-mail: silvia@shahzad.sk
facebook.com/potiahnemesa

www.shahzad.sk
www.petruchova.sk

„Krok za krokom bez bariér“
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„Šport neutvára charakter, ale odkrýva ho.“ (H. Broun) 

Centrum hendikepovaných plavcov (CEHAP) je športovou orga-
nizáciou, ktorá bola založená v r. 2017 za účelom sprístupnenia špor-
tu, hlavne plávania, ľuďom so zdravotným hendikepom bez ohľadu 
na vek a postihnutie. Svojou činnosťou chceme sprístupniť plávanie 
hendikepovaným, ktoré môže byť nielen ich záľubou či súčasťou 
každodennej rehabilitácie, ale pre tých, čo majú v sebe športového 
ducha, aj cestou dosahovania športových úspechov.

Kto sme? 
Sme rodičia telesne postihnutých detí, ktorí už roky privádzajú svoje 
deti na bazén na Mokrohájsku ul. v  Bratislave, kde im je umožne-
né aktívne sa venovať plávaniu. Sme tiež športoví nadšenci, ktorí 
by v dráhach bazénov radi videli oveľa viac postihnutých ako tomu 
v súčasnosti na Slovensku je. 

Myšlienka založiť Centrum hendikepovaných plavcov vznikala v os-
tatných rokoch počas účastí našich detí na medzinárodných pla-
veckých pretekoch, kde sme hlavne v Českej republike s obdivom 
sledovali nielen úroveň organizácie samotných pretekov ale aj fakt, 
že 27-ročné pôsobenie Plaveckej akadémie KONTAKT bB viedlo 
k vytvoreniu širokej členskej  základne a sprístupneniu plávania ako 
takého mnohým ľuďom s telesným či iným postihnutím. Spomedzi 
členov plaveckej akadémie vzišli nielen reprezentanti  ČR reprezen-
tujúci krajinu na vrcholových podujatiach ale tiež množstvo spokoj-
ných hendikepovaných ľudí.

Náš cieľ
Chceme prispieť k rozšíreniu hlavne mládežníckej základne plavcov, 
poskytnúť	im	plaveckú	výuku	pod	vedením	kvalifikovaných	tréne-
rov a tým čo prejavia záujem, umožniť účasť na domácich aj zahra-
ničných plaveckých pretekoch. 
Víťazstvá v bazéne môžu byť pre mnohých motiváciou a cestou ako 
sa vyrovnať so zdravotným hendikepom a žiť plnohodnotný život.
Rodinám s  hendikepovanými členmi chceme ponúknuť možnosť 
stretávať sa v komunite ľudí s podobným osudom, možnosť spoloč-
ne tráviť čas pri športe, stretávať sa na plaveckých sústredeniach či 
súťažiach a zabudnúť tak občas na každodenné starosti, ktoré priná-
ša život s hendikepom.

Česko-Slovenský pohár 2018
Keďže v  súčasnosti stagnuje na Slovensku organizácia plaveckých 
pretekov pre hendikepovaných, rozhodli sme sa zorganizovať 6. 
októbra 2018 na bazéne na Mokrohájskej plavecký pretek hendike-
povaných plavcov, Česko-Slovenský pohár 2018. Pretek sa uskutoční 
pod záštitou predsedu Bratislavského samosprávneho kraja. Prete-
ku sa zúčastnia českí a slovenskí plavci, do budúcna plánujeme pre-
tek organizovať ako open pre plavcov z rôznych krajín.

Skoč aj Ty do vody a  vyplávaj si svoj sen. Príď medzi nás. Ak máš 
záujem, kontaktuj nás na e-mail: cehap@cehap.sk

web: www.cehap.sk

CENTRum HENdIKEPoVANýCH PLAVCoV (CEHAP)
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Našou úlohou je osobne sa vo svojom živote pričiniť o  to, aby sa 
tento svet stal o niečo svetlejším, hrejivejším a ľudskejším. Nie sme 
na svete iba sami pre seba. Ak budeme pozorne načúvať tichým im-
pulzom svojho srdca, potom pocítime, čo dobré môžeme urobiť pre 
druhých a potom sa budeme cítiť povolaní k tomu uskutočniť taký, 
alebo onaký projekt. Napríklad projekt lásky k blížnemu.

Tak sa zrodila i myšlienka Centra Svetielko, zapojiť sa do grantové-
ho programu Nadácie ZSE Búrajme bariéry. Neváhali ani chvíľku 
a okamžite sa do tohto charitatívneho projektu, t.j. grantu zapojili. 
Grant bol zameraný na podporu a utužovanie medziľudských vzťa-
hov aktivizovaním komunity na pomoc hendikepovaným ľuďom. 

Centrum Svetielko je centrum pre hendikepované a  viacnásobne 
postihnuté deti, v ktorom dennodenne pomáhajú deťom v ich na-
predovaní a súčasne sa  snažia spájať rodiny i komunitu, v ktorej ži-
jeme a to organizovaním aj takýchto spoločných akcií na podporu 
integrácie a rozvoja detí so špeciálnymi potrebami, aká sa uskutoč-
nila 1.7.2018 v Bratislave, v priestoroch Eurovei.

Impulzom pre uskutočnenie uvedenej charitatívnej akcie, ktorej or-
ganizátorom	bolo	Centrum	Svetielko,	za	finančnej	podpory	Nadácie	
ZSE a Asociácie pomoci postihnutým APPA, bola myšlienka pomôcť 
4 ročnej ťažko chorej Ninke z Bratislavy.

Ninka sa predčasne narodila v 27 týždni, bábätko malo váhu 630 g, 
čo nie je práve ten najlepší štart do života. No pridružili sa aj ratino-
patia, nekrotizujúca enterokolitída (NEC), šedý zákal a strata zraku 
na ľavom očku, strata sluchu na pravom ušku, kvadruparéza, hyper 
a hypotonia. Ninka však statočne bojuje, nevzdáva sa, snaží i učí sa, 
pekne napreduje a to najmä vďaka komplexnej starostlivosti terape-
utov a celého kolektívu Centra Svetielko.

Charitatívna akcia ako všetky podobné podujatia Centra Svetielko 
bola	poňatá	komplexne,	kde	sa	myšlienka	finančnej	pomoci	prelínala	
s myšlienkou psychickej podpory Ninky a jej rodičov, so snahou o in-
tegráciu detí so špeciálnymi potrebami do spoločnosti, čo je v našej 
spoločnosti ešte veľmi zriedkavo prakticky uskutočňovaná myšlienka.

Podujatie otvorila Lucia Hablovičová, ktorá akciu moderovala a vďa-
ka ktorej tento charitatívny projekt dýchal príjemnou atmosférou 
i dobrou náladou. Následne umelkyňa Martina Šedlbauer odovzda-
la Ninke s rodičmi jeden zo svojich obrazov ako psychickú podporu 
a podujatie začalo doslovne naberať na svojich obrátkach, pretože 
pedále bicyklov sa počas štyroch hodín neprestali vďaka ľuďom 
z Centra Svetielko i moderátorke krútiť.

Okoloidúci	mohli	Ninku	podporiť	nielen	dobrovoľným	finančným	prí-
spevkom, ale aj naplnením výzvy „Vybicykluj si ovocný nápoj a pomôž 
Ninke“. Boli pripravené dva špeciálne bicykle, ktoré nezištne poskyt-
la	firma	BIKELAB,	na	ktorých	si	mohli	všetci	vybicyklovať	svoj	vlastný	
koktail. Na začiatku si mohli podľa svojej chuti vybrať zloženie nápoja 
a potom sa už bolo treba iba oprieť do pedálov. Atmosféra vďaka všet-
kým zúčastneným bola vynikajúca, smiech sa prelínal s povzbudzova-
ním a motivoval ďalších a ďalších. V jednej chvíli sa zdalo, že deti zahan-
bia svojich rodičov v účasti, tí sa však aj vďaka vynikajúcej atmosfére 
zahanbiť nedali a tak až do záverečných minút bicykle neodpočívali 
a často sa stávalo, že si záujemcovia museli aj chvíľku počkať. 

V priebehu podujatia riaditeľka Centra Svetielko pani Mária Šárossy-
ová poskytla rozhovor moderátorke, v ktorom predstavila Centrum 
a zúčastneným priblížila jeho zameranie a činnosť, vízie na ktorých 
stavajú i plány do budúcnosti.

Akciu prišli podporiť aj spriaznené organizácie ako napríklad dievča-
tá z OZ Prima, ktoré sa venuje riešeniu drogovej problematiky. Čin-
nosť OZ je zameraná na terénnu sociálnu prácu v  ich Kontaktnom 
centre, ďalej kolegyne z odboru a mnoho ďalších skvelých ľudí.

Zúčastnené	deti	boli	 odmenené	vďaka	divadlu	 TUŠ,	 Barborka	Za-

mišková a Viktória Jenčková, ktoré im zahrali dve krásne rozprávky 
a dokonca im umožnili priamo zapojiť sa do deja.

Charitatívnu	 akciu	 organizovalo	 Centrum	 Svetielko	 za	 finančnej	
podpory Nadácie ZSE a Asociácie pomoci postihnutým APPA. Poďa-
kovanie	patrí	aj	ďalším	spoluorganizátorom	a sponzorom	ako		EU-
ROVEI,	ktorá	poskytla	priestor	na	námestí	M.R.Štefánika,	BIKELABU,	
ktorý sa vďaka špeciálnym bicyklom postaral o  naplnenie hlavnej 
myšlienky akcie - „Vybicykluj si ovocný nápoj a pomôž Ninke“ a tiež  
Emilovým sadom a Svetu bedničiek, ktorí poskytli ovocné šťavy, čer-
stvé ovocie i zeleninu.  

Jednou z nosných myšlienok Centra Svetielko je, že pri akomkoľvek 
nasadení, vrátane charitatívneho, ide vždy o otázku, akú majú pre 
nás ľudia cenu. Ak sa prestaneme pozerať iba sami na seba a venu-
jeme sa im preto, že majú pre nás hodnotu ako ľudia, bez ostrakizá-
cie, škatuľkovania či vylučovania, potom dostáva cenu aj náš vlastný 
život. Neorientujú sa iba na rehabilitácie či zdravotnícku pomoc, ale 
snažia sa empaticky svojim pacientom ukázať, že aj napriek strate 
sily, ťažkej chorobe zo svojej ľudskej dôstojnosti nič nestratili a ich 
život má zmysel. Zároveň vo svojej snahe o inklúziu, sa spoločnosti 
snažia vysvetľovať, že chorý človek sa vo svojej slabosti a krehkosti 
môže stať pre ľudí smerovníkom k životu.

Ing. Hraško Peter

BICyKLoVALI SmE PRE NINKu
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Už	 v  samotnom	 našom	 bytí	 je	 zakódovaný	
vzťah k  druhým. Od narodenia sme na nich 
odkázaní a  bez nich nemôžeme existovať. 
Táto starostlivosť a dôvera sa potom stávajú 
základom pre pomoc druhým. Náš život by sa 
mal odvíjať v  solidarite a  spätosti s  druhými 
ľuďmi. Goethe raz vyslovil hlbokú myšlienku: 
„Iba všetci ľudia pospolu žijú svoju ľudskosť.“ 
Tento jeho výrok poukazuje na zásadnú spä-
tosť všetkých ľudí. Je potrebné si uvedomiť, 
že k samotnej podstate človeka patrí, že ne-
smie zatvárať oči pred potrebami a pomocou 
druhým, ale je treba zasiahnuť, ak vidíme, že 
sa niekto v našom okolí ocitol v núdzi.

Síce nie je v našich silách pomôcť každému, 
kto však zatvára oči pred druhými, nikdy 
nenájde svoj vnútorný pokoj, pretože koná 
proti svojmu bytiu. Našou vnútornou povin-
nosťou je pomáhať jeden druhému a  ak to 
nerobíme, konáme voči vlastnému svedo-
miu. Nesmieme žiť popri ľuďoch, ale naopak, 
žiť jeden pre druhého.

Toto sú základné nosné myšlienky, ktoré 
viedli k  založeniu Operného gala v  Kež-
marku. Jeho organizátori cítili potrebu 
začať pomáhať, pretože neboli ochotní sa 
vyrovnať so stavom, aký v našej spoločnosti 
dlhodobo panuje. A keďže ľudskosť, pokora, 
empatia patria medzi najvyššie ľudské cnos-
ti, snažili sa vytvoriť podujatie, ktoré by na 
jednej strane pomáhalo a zároveň pohladilo 
dušu niečím krásnym a  láskavo očarujúcim. 
Operným gala sa im túto myšlienku podarilo 
jedinečným spôsobom naplniť, pretože ope-
ra, operný spev, to je ako prechádzka ružo-
vým sadom z Alenkinej ríše divov.

Tento rok bol jubilejný 5. ročník, ktorý na 
rozdiel on minulých, ktoré boli venované rôz-

nym združeniam, tentoraz sa ho organizátori 
rozhodli venovať krehkej bojovníčke Vier-
ke Hriňákovej z Tvarožnej s diagnózou in-
faltilná	spinálna	artrofia	I.	stupňa.	Kvôli	tejto	
diagnóze Vierka nutne potrebuje pravidelné 
rehabilitácie i  kúpeľnú liečbu, pretože inak 
dochádza k zhoršeniu jej zdravotného stavu. 
Bohužiaľ však zdravotné poisťovne tieto po-
byty preplácajú iba do 18 rokov, potom už 
nie.	 A  keďže	 pobyty	 sú	 finančne	 enormne	
drahé, Vierka si ich nemôže dovoliť.

Tohtoročné Operné gala sa uskutočnilo 
podvečer o 17,00 hod, v drevenom evanje-
lickom kostolíku v  Kežmarku. Podujatie 
svojim príhovorom otvoril zborový farár, pán 
Roman Porubän a  potom dve hodiny zneli 
krásne operné árie a  diela európskych veli-
kánov	aj	slovenských	skladateľov	B.	Urbanca,	
M. Schneidera-Trnavského a E. Suchoňa, v po-
daní svetoznámych umelcov  Richard Šve-
du, rodáka zo Svidníka, ktorý je v súčasnosti 
sólistom Deutsche oper am Rhein v  Düssel-
dorfe, jeho manželky Zuzany, mezzosopra-
nistky, ktorá spieva na viacerých popredných 
scénach, pochádza z  Popradu-Matejovie 
a sopranistky Slávky Zámečníkovej, študent-
ky Hochschule für Musik Hanns Eisler v Berlí-
ne a členky Operného štúdia v Berlínskej Sta-
atsoper	 Unter	 den	 Linden.	 Umelci	 vystúpili	
s klavírnym sprievodom korepetítorky Opery 
Štátneho divadla v  Košiciach Júlie Grejtáko-
vej. Záštitu podujatím tento raz prevzala sve-
toznáma operná diva Edita Gruberová.

Vďaka svetoznámym umelcom a  ich úžas-
ným umeleckým výkonom v  nádhernom 
prostredí evanjelického kostolíka prežilo 
veľmi vnímavé publikum neopakovateľný 
a  nezabudnuteľný zážitok, ktorý odmenili 
dlhotrvajúcim standing ovation.

Podujatie ukončil svojim príhovorom pán 
Ľudovít Vongrej, predseda redakčnej rady 
Opera Slovakia, ktorý sa umelcom i návštev-
níkom poďakoval za krásny večer naplnený 
pokorou, láskou k blížnemu i empatiou. Ako 
povedal: „Naše podujatie je prioritne o koncer-
te a benefícia mu dá dôstojnú ľudskú tvár.“

Vďaka ľuďom, ktorí do posledného mies-
ta zaplnili kostolík a  šľachetným umelcom, 
lebo umelci sú citlivé duše a  tým, vystúpili 
bez nároku na honorár, čím prejavili svoju 
láskavú veľkorysosť, sa podarilo pre Vierku 
vyzbierať krásnych 3 000,-€, vďaka ktorým 
môže absolvovať tak prepotrebnú kúpeľno 
– rehabilitačný pobyt.

Naša spoločnosť čoraz viac síce prepadá do 
osídiel individualizmu, kde sa má každý sta-
rať iba sám o seba a ľahostajnosti  Toto pod-
ujatie je však dokladom toho, že Slovensko 
nie je žiadna čierna diera. Že ľudia sú ochotní 
si navzájom pomáhať, pretože to tak vnútor-
ne cítia a pomoc blížnemu ich napĺňa i obo-
hacuje duchovne, čím nielenže pomáhajú 
druhým, ale aj sami sebe, budujúc si svoje 
vnútorné šťastie, t.j. dobrý vzťah k  svojmu 
daimonovi, vnútornému sprievodcovi duše, 
ktoré nosíme v sebe.

Operné gala bolo, je i  bude podujatím 
o  vďačnosti, čo je najdôležitejší ľudský 
postoj. Concordiou, t.j. svornosťou medzi 
ľuďmi a súzvukom sŕdc, dodávajúc životu 
nádhernú príchuť.

Milujme preto blížneho svojho a  pomáhaj-
me si pomáhať.

Ing. Hraško Peter
Fotografie: ©Zdenko Hanout

operné gala pre krehkú bojovníčku
Môžete rozprávať čo chcete a akokoľvek sväto a pekne, ale ak za tým nestoja skutky, sú 
to len prázdne reči. Dnes jedno gesto znamená viac ako celé litánie.

Don Anton Srholec SDB
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O  podujatí Žime spolu Vám budem písať 
najmä ako jeho organizátorka a človek, ktorý 
verí, že to, čo robí, má význam.

V  poslednú júlovú nedeľu, presnejšie 
29.7.2018, sme sa presne po roku stretli na 
podujatí Žime spolu, ktoré sa opäť konalo 
v Mestskom parku na Sihoti v Nitre. Jed-
nalo sa v poradí o druhý ročník a chcem sa 
poďakovať všetkým, ktorí toto podujatie 
podporili. Nech bola Vaša pomoc akákoľvek, 
verte, že som za ňu nesmierne vďačná.

Píšem sama za seba, pretože chcem, aby člá-
nok vyznel ľudsky, presne tak, ako bolo mys-
lené celé podujatie.

Týždne príprav a extrémne horúčavy sa pre-
javili na každom z nás, napriek tomu, všetci, 
ktorí priložili ruku k  dielu, išli na maximum 
a tohoročnú akciu Žime spolu hodnotím ako 
milé, pozitívne podujatie, chrliace do sveta 
energiu a posolstvo o tom, že aj hendikepo-
vaní ľudia dokážu niečo zmyselné zorgani-
zovať, vyrobiť mnoho pekných predmetov, 
namaľovať veľa pekných obrazov...

Podujatie, trošku netradične, otvorila ľudová 
skupina Malá Belianka. Na ceste z Bratislavy 
do Nitry sa totiž stala vážna dopravná neho-
da, ktorá mala za následok paralýzu diaľnice, 

a tak náš moderátor dorazil s miernym meš-
kaním. Nič to, Malá Belianka a jej tvorba boli 
dôstojným zahájením celého podujatia.

Pamätali sme aj na našich malých, ktorých 
sme spolu s mestom Nitra, potešili predsta-
vením Divadla Na hojdačke. Medzičasom 
dorazil aj náš moderátor. Pre tento rok to bol  
Ján Šiller,  ktorý nás bravúrne sprevádzal ce-
lým podujatím.

Slávnostné otvorenie podujatia išlo roka 
v  ruke s  príhovorom ministra práce, sociál-
nych	vecí	a rodiny,	JUDr.	Jána	Richtera.

Po jeho príhovore vystúpil Tanečný Klub 
Danube z Bratislavy. Diváci tak mali možnosť 
vidieť rôzne kategórie tancovania na vozíku, 
aj vystúpenie zdravého tanečného páru.

Ďalším milým hosťom bola Anka Repková 
spolu so svojim speváckym zborom, ktorý 
nám zaspieval viacero piesní rôznych žánrov.

Po vystúpení speváckeho zboru nasledo-
valo pár viet z  úst Bekima a  technická pre-
stávka, ktorú potrebovalo na prípravu pódia 
zoskupenie The Tap Tap. Táto skupina prišla 
z Čiech a divákov zabávala svojim vystúpe-
ním približne hodinu.

Po nej dostala slovo členka  skupiny Gladia-

tor revival, ktorí žiaľ, na poslednú chvíľu ne-
mohli prísť.

Avšak Monika, spolu so svojim enormne 
šikovným kolegom, zvládli vystúpenie na 
jednotku a  zabavili široké portfólio ľudí. 
Hrali cover verzie nám známych pesničiek 
i vlastnú tvorbu. Z môjho pohľadu – výborne 
vystúpenie.

Na záver podujatia vystúpila kapela Bojňan-
ci, ktorá je spolu s TK Danube akousi  stáli-
cou na našich podujatiach. A my veríme, že 
sa stretneme zasa o rok.

Taktiež by som všetkých Vás, ktorým sa pod-
ujatie Žime spolu dostalo do uší prvý raz, 
chcela vyzvať k  účasti aj v  budúcich roční-
koch. Budeme sa tešiť nielen Vašej účasti, 
ale aj ochote predviesť Vaše zručnosti, či 
už vo svete handmade alebo akejkoľvek 
inej umeleckej tvorbe.

Naše podujatie opäť podporila aj firma 
Spig, za čo jej patrí naša vďaka.

V mene OZ socialDATA sa s Vami lúčim a do 
ďalšieho ročníka Žime spolu nám želám, aby 
sme skutočne žili spolu – bez ohľadu na od-
lišné povahy, fyzický, či mentálny hendikep.

Dagmar Sváteková

ŽImE SPoLu... nielen jeden deň v roku

„Robím najlepšie, ako viem - maximum z toho, čo vládzem;
a toto budem robiť až do konca. Ak sa na konci ukáže, že

som robil dobre, nezaváži nič z toho, čo povedali proti mne.
Ak sa na konci ukáže, že som robil zle, nič na tom nezmení

ani 10 anjelov, ktorí budú prisahať, že som robil dobre.“ (H. Broun) 
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Z latinského slova „deprimere“/ de- dole, pri-
mere – tlačiť. Keď´sa k nám pridruží depresia, 
pociťujeme ťažobu, únavu, nechuť aj k obľú-
beným  aktivitám, strácame pocity radosti, 
objavia sa rôzne bolesti v našom tele, zmení 
sa chuť do jedla,  skracuje alebo predlžuje sa 
nám spánok, mení sa naša telesná hmotnosť. 
Narastá nespokojnosť so životom. Namiesto 
radosti v našom prežívaní prevláda smútok, 
mrzutosť a  hnev. Ak sa depresia stáva do-
minantnou v  našom živote, uzatvárame sa 
pred ľuďmi, vyhýbame sa priateľom, prestá-
vame si dôverovať, upúšťame od hygienic-
kých návykov, ráno sa nám nechce vstávať 
z  postele. Život pre nás stráca zmysel, stá-
vame sa nerozhodní, trpíme pocitmi viny 
a objavia sa samovražedné myšlienky, čo už 
je alarmujúce. Ak máme i minimálne ťažkosti 
typické pre depresiu, rozhodne neodkladaj-
me návštevu lekára, psychiatra. Depresia je 
choroba, dá sa liečiť.

Odborníci rozlišujú niekoľko typov depresie. 
Exogénna depresia vyvolaná stresujúcou, 
smutnou udalosťou. Je dlho pretrvávajúcou 
reakciou (viac ako 6 mesiacov) na nepríjem-
nú udalosť ako sú napr. rozvod, nečakané 
úmrtie blízkeho človeka, závažná choroba, 
strata zamestnania, tragická nehoda. Ak 
depresiu vyvolá nečakaný podnet straty ale-
bo traumy, či nešťastnej udalosti, hovoríme 
o reaktívnej depresii, pre ktorú je príznačný 
smútok, úzkosť, plačlivosť, neodvratnosť 
nálady, nespavosť, nechutenstvo, mrzutosť 
a  iné prejavy. Cieľom medicínskej  liečby je 
upraviť aj medikamentózne spánok  a  po-
ukázať na nutnosť primeranej, pravidelnej 
výživy napriek nechuti do jedla. Dôležité je, 
aby nedochádzalo  k oslabovaniu organizmu 
a  jeho imunity. Popri liekoch ordinovaných 
odborným lekárom psychiatrom je veľmi 
účinná psychoterapia.

Endogénna depresia je vyvolaná vnú-
tornými procesmi bez vonkajších udalostí. 
Napriek tomu, že človek nemá dôvod byť 
smutný a  depresívny,  chýba mu radosť zo 
života, sexuálna apetencia, je náladový, pe-
simistický,  prestáva sa o seba starať, vytrá-
ca sa zo spoločenského života, pochybuje 
o sebe, cíti sa unavený, nevýkonný. Objavujú 
sa samovražedné myšlienky.  V  tomto prí-
pade je nutná dlhodobá medikamentózna 
liečba začínajúca hospitalizáciou. Človek 
s endogénnou depresiou často nie je moti-

vovaný k liečbe a odmieta sa liečiť. Vyžaduje 
si pozorný a  trpezlivý psychoterapeutický 
prístup, aby sa rozhodol prijať a  pochopiť 
svoj chorobný stav, a aby sa rozhodol sa pre 
zmenu postoja k vlastnému životu.

Larvovaná depresia sa navonok neprejavu-
je typickými príznakmi depresie ako sú na-
príklad nechutenstvo, úbytok na hmotnosti, 
poruchy spánku, pretrvávajúca zlá nálada.

Ľudia s  atypickou depresiou sa môžu na-
príklad prejedať, priberajú na váhe, trpia hy-
persomniou (veľa spia), ich nálada je kolísavá 
a často sa môže meniť bez príčiny.

Patrí sem „usmievavá depresia“, pod kto-
rej pláštikom sa skrýva smutná duša ne-
šťastného človeka. Môže trpieť množstvom 
bolestivých symptómov (napr. bolesti chrb-
tice), telesných chorobných pocitov bez ob-
jektívnych lekárskych nálezov.  

Sezónna afektívna porucha alebo jesen-
ná depresia vyvolaná nedostatkom slneč-
ného žiarenia, skrátením dní a  predĺžením 
nocí je tiež jednou z  depresívnych ťažkostí 
objavujúcou sa len v určitých ročných obdo-
biach sprevádzaná hore popísanými ťažkos-
ťami. Ak človek vie, že sa jeho nálady menia 
v určitých ročných obdobiach, dokáže sa na 
to pripraviť s  vedomím, že to zvládne či už 
pomocou liekov, pomocou terapie svetlom 

alebo životným štýlom.

Niektorí ľudia sa vyhýbajú návšteve lekára-
-psychiatra a riešia svoje depresívne nálady 
a ťažkosti vedome alebo aj nevedome alko-
holom. Alkohol je zdrojom energie, pozdvih-
ne náladu a  počas krátkej doby pôsobenia 
sa ťažkosti rozplynú. Vzniká návyk na dávky 
alkoholu a k depresii sa pridružia ďalšie zdra-
votné ťažkosti a depresia sa prehlbuje.

Ľahké formy depresie sa dajú zvládať aj bez 
liekov, pomocou psychoterapie, športom, 
zdravou životosprávou. Ľahká forma depre-
sie nemusí byť príčinou zlyhávania v pracov-
nom výkone, v  štúdiu, vo vzťahoch. Človek 
je schopný primerane fungovať spoločensky 
a úspešne regulovať správanie vo svojom ži-
vote. Nebráni sa prijať odbornú pomoc.

Ťažšie formy depresie nesú v  sebe riziko 
sebaubližovania a  straty zmyslu života. Je 
dobré, ak ľudia s  ťažkou depresiou prijmú 
odbornú pomoc, spolupracujú s  lekármi 
a  psychoterapeutmi pri zvládaní svojich ži-
votných peripetií a naučia sa žiť s depresiou 
tak, aby mali nad ňou kontrolu.

Nedovoľte, aby vás depresia tlačila, ale vy-
tlačte depresiu zo svojho života čo najďalej, 
len ju nestrácajte spod dohľadu.  

PhDr. Mária Sopková

Spoločníčka zvaná dEPRESIA PoRAdŇA
Na slovíčko, pani psychologička

Je to ako väzenie bez mreží.

Ste väznení neviditeľnou 

silou, ktorá vám

bráni byť šťastným.

„V živote nezabudni na ľudí, ktorí si vždy našli čas,
aby sa uistili, že si v poriadku...“
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Všetkým prajem peknú jeseň. Verím, že 
v  lete bolo čo najmenej starostí so zubami, 
žiadne opuchy, bolesti z prievanu v  letných 
horúčavách a letné dovolenky sa vydarili bez 
návštevy zubného lekára alebo pohotovosti.

Práve tento týždeň som mala malého troj-
ročného chlapčeka v stomatologickom kres-
le a má takzvaný otvorený zhryz. Veľmi som 
otecka vyhrešila, pretože na všetky moje 
otázky bola odpoveď: „Veď to nevadí, veď 
je ešte malý.“ Veľa rodičov si neuvedomu-
je VEĽKÚ zodpovednosť za zdravie svojich 
detí. Áno súhlasím, že deti sú malé, ale preto 
majú zákonného zástupcu, aby ten mal ro-
zum a rozhodoval správne v prospech dieťa-
ťa. Otvorený zhryz je veľmi vážna odchýlka, 
znamená, že dieťa nespojí frontálne (teda 
predné) zuby a  teda nedokáže odhryznúť 
potravu. Jabĺčko, rožok, chlebík odhryzne 
len na bočných stoličkách. Viacerí by si po-
vedali , že na mliečnych zuboch to predsa 
nevadí, ale tieto odchýlky zhryzu vznikajú 
zlozvykmi a  ak tie pretrvávajú do 5 rokov, 
pôjde to s dieťatkom aj na trvalý chrup. To sú 
už následky na celý život. Takéto deti alebo 
aj dospelí podstupujú veľmi zdĺhavú lieč-
bu čeľustno-ortopedickým aparátom (teda 
strojčekom na zuby) niekoľko rokov a  to je 
časovo	a		finančne	náročné.	K tomu	logope-
dickú liečbu, aby sa naučili správne vyslovo-
vať s, z, l, r... pretože cez medzeru im uniká 
vzduch a  často „šušlú“. Bohužiaľ niekedy aj 
stomatochirurgický zákrok, kedy sa upravu-
je kosť sánky, teda oboch čeľustí. Myslím, že 
žiadny rodič, ktorý má rád svoje dieťa nemá 
chuť dieťa odprevádzať po všetkých zákro-
koch, keď stačí tak málo!

Stačí si všímať svoje deti oveľa viac a nie len 
sa tešiť z toho, čo dnešné dvojročné deti už 
vedia na tabletoch a  mobiloch. Ako tento 
„môj“ malý Marko. Deti majú nárok na cu-
meľ, pitie z  kojeneckej fľaše maximálne do 
troch rokov. Po tomto období musí rodič 
pracovať permanentným upozorňovaním na 
zbavení sa týchto zlozvykov. Dieťatko už má 
piť z pohárika. Dôvod, že inak mlieko nevy-
pije je len výhovorka a pohodlnosť rodičov. 

Musia dieťa učiť ďalšie zručnosti. Bežne sa mi 
pani učiteľky zo škôlky sťažujú, že prvý pol 
rok učia deti samostatne jesť, piť a odúčajú 
od plienok oni, nie maminky doma. Markov 
ocko tvrdil, že cumeľ má len na spanie. Chodí 
však ku mne aj starká a tá potvrdila, že Mar-
ko behá celý deň s  „dudkou“ v  ústach, pri 
prvom zamrnčaní mu ju rodičia dajú do úst 
a ešte s tým aj rozpráva. Potom sa naučí ne-
správne ukladať jazyk pri artikulácii a nedo-
volí zubom dorásť do správnej dĺžky. Marko 
už teraz dýcha ústami, je mu to pohodlnejšie 
a nevie zovrieť pery. Preto som poprosila aj 
starú mamu, ak sa čiastočne podieľa na vý-
chove vnúčika, aby boli dôslednejší. Mala 
som pocit, že ockovi to nepripadá dôležité. 
Moje rady a  doporučenia počúval len na 
jeden	faktor	a to	boli	financie.	Všetko	sa	dá	
upraviť aj strojčekom, ale prečo neušetriť 
čas, bolesti a obmedzenia a hlavne peniaze. 
V dnešnej dobe liečba aparátom stojí približ-
ne od 1000,-€ vyššie. Prečo tieto peniažky 
nevyužiť inak?!

Najhorší zlozvyk je u  detí cmúľanie prstov, 
keď sú nervózne, alebo keď zaspávajú. Veľa 
rodičov sa teší, že dieťa nemá cumeľ na za-
spávanie, ale od cumlíka vieme odnaučiť, 
ale palček dieťatku nezoberieme. Často si 
potom palec dá do úst aj uprostred noci 
v spánku a ten pôsobí ako prekážka pre zuby. 
Preto je aj zákonom určená prvá návšteva 
stomatológa u dieťaťa v dvoch rokoch. Za to 
je zodpovedný rodič.  Stomatológ skontro-
luje stav skloviny, prípadné zmeny a hlavne 
si všíma postavenie zubov a  čeľustí. Poučí 
rodičov o  čistení a  výžive nevhodnej  pre 
zuby. Preto ak máte vo svojom okolí detičky 
vo veku 3-5 rokov, všímajte si rôzne zlozvyky 
alebo aspoň upozornite rodičov, nech sa idú 
poradiť k zubnému lekárovi alebo dentálnej 
hygieničke na ambulanciu. Niekedy stačí len 
prvá informácia, také správne „nakopnutie“ 
a veľa sa dá včas upraviť. 

Prajem pekný úsmev Andrea Snopková,
diplomovaná dentálna hygienička

 www.dental-lady.sk

oTVoRENý ZHRyZ PoRAdŇA
dentálna hygiena

„Nezáleží na tom, čo sa v živote stane.
Vždy buď k ľuďom dobrý. Byť dobrý k ľuďom

je úžasné dedičstvo, ktoré za sebou môžeš zanechať.“
(Taylor Swift)
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Vhodné prevažne pre vozidlá vybavené automatickou prevodov-
kou.	U vozidiel	 s manuálnou	prevodovkou	doplníme	elektronickú	
spojku.	Jedná	sa	o úplne	spoľahlivé	certifikované	zariadenie	schvá-
lené ministerstvom dopravy.
Môžete si tak byť istí, že do vášho automobilu inštalujeme naozaj 
spoľahlivý systém riadenia. 

Princíp zariadenia
Funkcie pedálov brzdy a plynu prevedieme pomocou tohto zaria-
denia do páky umiestnenej vedľa stredového tunela vozidla na vo-
dičovej strane.
MERO 3 odporúčame v prípade, keď vodič potrebuje zachovať mož-
nosť nastavovania volantu alebo väčší priestor pod volantom. Páka 
MERO 3 má veľmi malé rozmery, predovšetkým jej hrúbka je bez-
konkurenčne malá oproti zariadeniam iných výrobcov.
Páka preto zaberá minimum miesta. Zariadenie je tiež vhodné pre 
užívateľov s  čiastočným postihnutím horných končatín. Nemusíte 
totiž zdvíhať pri ovládaní páky ruku toľko, ako v prípade štandard-
ných pákových systémov umiestnených pod volantom.
Jednoduchosť ovládania MERO 3 Vás prekvapí. Vyberať môžete 
z viac madiel a typov ovládanie plynu, a to mechanicky, elektronic-
ky, alebo otáčaním plynovej páčky.

Technické špecifikácie a výhody mERo 3
Certifikované	zariadenie,	vhodné	prevažne	pre	vozidlá	s automatic-
kou prevodovkou.
Možnosť získania príspevku na systém vďaka legislatíve.
Pri vozidle s manuálnou prevodovkou doplníme elektronickú spoj-
ku.
Môžete vyberať z dvoch tvarov páky - rovná a ľahko zahnutá.
Môžete si vybrať z niekoľkých typov madiel.
Naše novo vyvinuté zariadenie ponúka možnosť ovládať páčku ply-
nu k sebe, alebo otáčaním.
Všetky varianty plynu možno vybaviť elektronickým plynom, čiže 
jemným chodom s malou ovládacie silou.
Vďaka kompaktným rozmerom celého zariadenia zaberá systém mi-
nimum miesta.
Nastavenie vášho volantu zostane zachované.
Páku možno sklopiť dozadu k získaniu ešte väčšieho priestoru pre 
vodiča, ktorý páku nepoužíva.

SPRIEVodCA VýBERu RuČNÉHo oVLÁdANIA
Nefunkčné OBE NOHY
Vozidlo s automatickou prevodovkou
•	 Ručné ovládanie MERO 3.
•	 Ručné ovládanie MERO 2 (vpravo, vľavo).
•	 Plyn krúžok na volante + brzda MERO 2, alebo MERO 3.
•	 Plynová páčka vľavo, brzda MERO 2 vpravo.

•	 Pre ovládanie plynu viac variantov - motocyklová rukoväť, páčka. 
Možno riešiť aj elektronicky pre veľmi jednoduchý chod.

Vozidlo s manuálnou prevodovkou
Ovládanie spojky elektronickou spojkou, k tomu je potrebné ručné 
ovládanie brzdy a plynu pozri predchádzajúci varianty v sekcii „vo-
zidlo s automatickou prevodovkou“.
MERO 1 - mechanický systém všetkých troch pedálov. Je však nároč-
nejšie na ovládanie. Pre ovládanie plynu viac variantov - krúžok na 
volante, motocyklová rukoväť, páčka vľavo.

Nefunkčná ĽAVÁ NOHA
Vozidlo s automatickou prevodovkou
•	 Stačí vozidlo s  automatickou prevodovkou od výrobcu vozidla 

a úprav nie je potrebné.

Vozidlo s manuálnou prevodovkou
•	 Elektronická spojka alebo mechanická páka spojky MERO 2S. Me-

chanická spojka je náročnejšia na ovládanie, elektronická spojka je 
komfortnejšia a jednoducho sa ovláda.

Nefunkčná ĽAVÁ RUKA
•	 Odporúčame premostenie smeroviek a guľôčku na volant.

Nefunkčná PRAVÁ RUKA
•	 Vhodné jedine vozidlo s automatickou prevodovkou a premoste-

nie stieračov na ľavú stranu.

Nefunkčné OBE NOHY A JEDNA RUKA (ľavá alebo pravá)
•	 Vozidlo s  automatickou prevodovkou + ručné ovládanie brzdy 

MERO 2 (špeciálne tvarovaná koncovka páky pre ľahšie brzdenie 
aj pri natočenom volante)

+ elektronický krúžok plynu na volante + premostenie páčky stiera-
čov alebo smeroviek.

Zhoršená pohyblivosť rúk (spravidla kvadruplegici)
•	 Je možné použiť rad nástavcov na volant pre jeho ľahšie otáčanie 

(gulička, vidlička, trojzubec). Prípadne nástavec vyrobení na mieru.
Rovnako je možné použiť množstvo nástavcov na ovládacie tlačidlá 
ako na svetlá, hmlovky, okná.
Môžete využiť štartovacie tlačidlo. Prípadne nejaké madlo, alebo 
pútko pre uľahčenie zatvorenie dverí.

Nefunkčné obe ruky
•	 Ak je človek od malička zvyknutý, spravidla má veľmi dobre nacvi-

čené pohyby nôh. Možno teda riadiť aj nohami.
Podmienka je auto s  automatickou prevodovkou. Jednou nohou 
možno otáčať volantom a druhou nohou pomocou páky (alebo po-
mocou nastavených pedálov) ovládať brzdu a plyn.

Pre informácie o podmienkach získania príspevku na 
úpravu vozidla volajte bezplatnú linku 0800 105 707. 

Systém mERo 3 je ručné ovládanie brzdy a plynu
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Šikmá plošina pre trvalé inštalovanie je zariadenie na prekoná-
vanie architektonických bariér. Pohybuje sa po dráhe, ktorá má 
tvar dokonalého nerezového zábradlia.
Materiál dráhy šikmej plošiny je štandardne nerezový. Môže byť do-
plnená výplňou z nerezových trubiek, vďaka čomu môže plnohod-
notne nahradiť zábradlie schodiska. Rozmery schodiskovej plošiny 
sú zvolené tak, aby splnili požiadavky telesne postihnutých osôb. 
Ovládacie prvky sú ľahko dosiahnuteľné a samotná plošina vyžaduje 
len jednoduchú obsluhu.
Pre	priamu	dráhu	je	určený	typ	SPZ,	pre	dráhu	so	zákrutami	typ	SPU.	
Plošina na schodisku nezavadzia, pretože po použití sa jednoducho 
zloží. Môže mať dve varianty sklápania nájazdových rámp a podlahy. 
Buď mechanickú, alebo elektrickú.
Elektrické sklápanie je vhodné pre ŤZP osoby s rôznym stupňom po-
stihnutia. Plošina má riadiacu jednotku. Automaticky môžete navoliť 
spôsoby jazdy, sklápania či iné funkcie, medzi ktoré patrí napríklad 
hlásenie periodických prehliadok.
Mechanické sklápanie zvyčajne postačuje vtedy, keď plošinu obslu-
hujú asistujúce osoby, alebo handicap ZŤP neobmedzuje ruky.
Šikmá plošina je výhodná najmä pre vozičkárov. Vďaka nej si 
nemusia pri presune po schodisku presadať z mechanického, alebo 
elektrického vozíka. Presun po schodisku ich nijak neobmedzuje. 
Stačí im nastúpiť na podlahu plošiny priamo na ich vozíku. Pred jaz-
dou je potrebné, aby nástupné rampy boli sklopené do hora a madlá 
v pozícii jazda, oba tieto prvky spĺňajú totiž aj bezpečnostný účel. 
Pasažier zo šikmej plošiny vďaka ním počas jazdy nemá ako vypad-
núť, navyše má počas jazdy na vozíku zabrzdené kolesá .Madlá sa 
naraz spolu s nástupnými rampami ovládajú jednoducho buď ručné, 
alebo elektricky, zatlačením tlačidla na plošine. 
Šikmú schodiskovú plošinu môže ovládať vozičkár aj úplne 
sám, je prispôsobená aj pre kvadruplegikov, okrem toho sa dá ovlá-
dať, otvárať a privolávať diaľkovým ovládaním, ktoré sa Vám zmestí 
do vrecka. Pred jazdou je potrebné zariadenie spustiť kľúčom. Kľú-
čom sa zároveň po použití šikmá plošina zamkýna a  tak môžete 
toto zariadenie používať aj vo verejných priestoroch, kde stačí prísť, 
odomknúť, privolať a otvoriť plošinu, previezť sa, zamknúť plošinu 
a  ísť ďalej. Pre verejne priestory sa často montuje k šikmej plošine 
zvonček, ktorým sa privoláva zaškolená osoba, ktorá zariadenie 
spustí a pomôže pri presune po konkrétnom schodisku. Šikmú scho-
diskovú	plošinu	je	možné	prispôsobiť	aj	pre	EURO	kľúč.	
Klient si môže pri výbere šikmej schodiskovej plošiny u  výrobcu 
SPIG, s.r.o okrem rozmerov podlahy navoliť aj smer nastupovania. 
Ten okrem klasického predného teda môže byť aj čelný. Schodisko-
vá plošina s čelným nástupom a  jedinečne konštruovanou dráhou 
môže byť použiteľná aj v malých a úzkych priestoroch. 
Netreba zabúdať na to, že pre vozíčkárov je plošina na schody po-
trebná pokiaľ chcú byť úplne samostatní. Na Schodiskovej plošine 
sa môže presúvať aj osoba bez invalidného vozíka vďaka sklopnému 
sedadlu, ktoré sa dá domontovať. 
Šikmé schodiskové plošiny konštruované a  vyrobené v  SPIG, 
s.r.o. sú svetový unikát, dokážeme vyrobiť schodiskovú plošinu 
so sklonom stúpania dráhy až 70°. Keďže zariadenie konštruuje-
me a vyrábame, je možné upraviť rozmery plošiny a navrhnúť jedi-
nečný tvar dráhy. 
Po použití sa podlaha šikmej schodiskovej plošiny zatvorí spolu 
s  bezpečnostnými madlami. Rozmer v  zatvorenom stave je max. 
35 cm od steny. Dráha šikmej schodiskovej plošiny sa skladá z dvoch 
nerezových rúr. Vrchná slúži ako dokonalé zábradlie, v  spodnej sa 

nachádzajú otvory vďaka ktorým sa schodisková plošina po dráhe 
pohybuje. Dráha môže byť pripevnená na stenu, alebo nosné stĺpi-
ky. Nie je možné použiť pre upevnenie dráhy vaše súčasné zábradlie. 
Stĺpiky, ktoré nesú dráhu musia byť pevné. Vďaka jedinečnosti našej 
tvorby dráha šikmej schodiskovej plošiny môže plniť účel zábradlia. 
Medzery sa dajú vyplniť napríklad nerezovými tyčkami, alebo ná-
sledným namontovaním pôvodného zábradlia.
Šikmá plošina potrebuje elektrický prívod. Postačuje zásuvka do 
5m v blízkosti dráhy. Pokiaľ zásuvka nie je v blízkosti dráhy plošiny, je 
potrebné zabezpečiť prívod 230V/ 50Hz, kábel CYKY 3C x 2,5,1, fázový 
istič 16A  dvojpólové vypínanie, jednofázový prúdový chránič. 
Je na vás či si vyberiete priamy elektrický prívod, alebo batériový, 
vaša schodisková plošina sa vyrába na mieru. Môžete si navoliť aj jej 
farbu RAL. Používa sa polyuretánový náter, kladivková farba, alebo 
nerez (vhodný pre extrémne podmienky). 
Schodiskové plošiny sú dokonale prispôsobené aj pre exteriér. 
Pre lokalitu s tvrdými zimami odporúčame priamy elektrický prívod. 
Schodisko na ktorom sa používa schodisková plošina odporúčame 
zastrešiť, najmä kvôli tomu, aby vozičkár pri presune po schodoch 
nezamokol.
Šikmé schodiskové plošiny našej výroby spĺňajú normu STN EN 
81-40:2011-04 (27 4003). 

MINIMÁLNA ŠÍRKA SCHODISKA pre šikmú schodiskovú plošinu: 
•	 pre rozmer podlahy 900 x 750 mm - 1100 mm
•	 pre rozmer podlahy 900 x 700 mm - 1050 mm. Pokiaľ je potrebné 

kotvenie na nosné stĺpy do podlahy treba pripočítať 40-60 mm.
Podľa rozmeru vášho schodiska a vášho vozíka, alebo detského ko-
číka môžeme podlahu upraviť aj atypicky. Aj pre šírku schodiska me-
nej než 1000 mm.   

BEZPEČNOSTNÉ PRVKY: 
•	 Bezpečné elektro prevedenie podľa najnovších predpisov. 
•	 Ochranné madlá – automatické a mechanické blokovanie behom 

jazdy.
•	 Sklopné nájazdové rampy – zaistenie vozíka, automatické a  me-

chanické blokovanie behom jazdy.
•	 Pevné bezpečnostné madlo pre pridržanie.
•	 Bezpečnostné STOP tlačítka na plošine aj na ovládacích skrinkách 

v staniciach.
•	 Bezpečnostné spínače dojazdu a extradojazdu.
•	 Bezpečnostné mikrospínače citlivého dna a  nájazdových rámp - 

zastavenie plošiny pri stretnutí s prekážkou.
Bezpečnosť počas jazdy je garantovaná bezpečnostnými systémami 
proti nárazu, pritlačeniu a zachyteniu predmetov, navyše je možné 
v prípade potreby zastaviť pojazd aj z ktorejkoľvek stanice STOP tla-
čidlom v staniciach.

ŠIKmÉ SCHodISKoVÉ PLoŠINy
Slovenská kvalitná výroba už 20 rokov

   www.spig.sk  
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¨ pomoc pre inak obdarených

Stropný zdvihák Ergolet je pomôcka, ktorá imobilným osobám 
uľahčuje presun z postele na vozík či pri osobnej hygiene. Montuje 
sa do pevného stropu alebo bočných, aj sadrokartónových stien.
Jeho prevádzka je naozaj jednoduchá. Zdvíhanie z  postele alebo 
z vozíka prebieha prostredníctvom motora Luna. Zariadenie sa pre-
súva takmer bez trenia. Presun je možný prakticky po celej miestnos-
ti, navyše, prehupový systém umožňuje aj presun do vedľajšej izby. 
Má veľkú variabilitu koľají s možnosťou montáže aj do sadrokartónu. 

Stropný zdvihák je zariadenie, ktoré Vám v  domácnosti po-
môže oveľa jednoduchšie a  efektívnejšie ako pojazdný zdvi-
hák. Stropný zdvihák nemusíte fyzicky presúvať a nezaberá žiaden 
podlahový priestor. Pohon sa pohybuje po vodiacich koľajniciach 
tesne pod stropom, pričom neobmedzuje ani svietidlo v miestnosti. 
Pokiaľ áno, vhodné svietidlo vám dodáme. 

Pohonom stropného zdviháka Ergolet je motor Luna. Luna má 
6,7 kg, nemusíte ju prenášať ručne. Nosnosť stropného zdviháka je 
200kg, prípadne 275kg. Celý systém stropného zdviháka je vodo-
tesný. 

Ovládač stropného zdviháka je zapojený do pohonu Luna káblom. 
Preto sa nestratí, zároveň je vždy po ruke. Vďaka nemu môžete strop-
ný zdvihák ovládať, zdvíhať hore, spúšťať nižšie, prípadne dopredu, 
dozadu. Pre jednoduchosť ovládač slúži zároveň aj pre nabíjanie 
stropného zdviháka. Po vložení ovládača do malej nabíjacej stanice, 
ktorá môže byť napríklad pripevnená na stene, alebo položená na 
nočnom stolíku sa batérie stropného zdviháka začnú nabíjať. 

Pokiaľ chce vozičkár stropný zdvihák používať sám, je vhod-
né použiť Lunu s elektrickým horizontálnym pojazdom. Vďaka 
tomuto typu Luny je možné sa stropným zdvihákom posúvať po 
miestnosti samostatne vďaka elektrickému pojazdu. Základná funk-
cia stropného zdviháka je ľahko a bezpečne zdvíhať a presúvať ŤZP 
osobu v domácnosti. Čím plnohodnotne uľahčuje prácu asistentom 
pri presune. Vďaka elektrickému horizontálnemu pojazdu je presun 
po miestnosti, napríklad z postele na vozík ovládaný elektricky. Vďa-
ka tomuto riešeniu osoba so zdravotným postihnutím môže byť pri 
presune po domácnosti (z postele na vozík, v kúpeľni) samostatná 
a zvládne to bez pomoci iných. 

Možnosť elektrického horizontálneho pojazdu, ovládanie diaľko-
vým ovládačom, v zdviháku sa môžete sami nielen zdvíhať, ale aj ria-
diť pohyb motora v koľaji, sami sa môžete aj pohybovať v zdviháku 
po miestnosti. 

Pokiaľ máte záujem rehabilitovať v  domácnosti, vertikalizovať, 
nacvičovať chôdzu je to možné vďaka vertikalizačnému vaku. Pokiaľ 
je vaša miestnosť dostatočne vysoká, vďaka vertikalizačnému vaku 
sa môžete postaviť. Vertikalizácia a nácvik chôdze navyše prináša 
– zlepšenie zdravotného stavu, odľahčí črevný systém, tým vzniká 
menej toxínov, odpuchnú ľadviny a pečeň, tie prestanú tlačiť na pľú-
ca a tým na srdce a zlepší sa zdravotný stav.

Koľajnicový systém stropného zdviháka sa môže namontovať vo 
viacerých miestnostiach. 

Prehupový systém z  jednej miestnosti do druhej prepojí všetky 
priestory bez stavebných úprav, alebo rozširovania zárubní. Miest-
nosťami je možné prechádzať prepínaním motoru Luna v priestore 
zárubni z  jednej miestnosti do popruhu napojeného na koľajnico-
vý systém v druhej miestnosti. Vďaka prehupu medzi miestnosťami 
vám stropný zdvihák zabezpečí presun vo všetkých vami navole-
ných obytných priestoroch. Najžiadanejší je variant s obytnou izbou, 
obývačkou, chodbou, kúpeľnou, toaletou. 

Bezbariérovú kúpeľňu môžete mať aj bez stavebných úprav. 
Stropný zdvihák vďaka kúpaciemu závesnému vaku môžete pou-
žívať vo vani, alebo v sprche. Aj pokiaľ máte v kúpeľni úzke dvere, 
cez ktoré neprejde invalidný vozík. Pomôže vám prehupový systém 
stropného zdviháka. Toto riešenie je najbezpečnejšie, pretože si 
nemusíte pri kúpaní presadať do vane, alebo na hygienickú stoličku. 
Po kúpeli vak stačí nechať vyschnúť. Prať ho budete v práčke. To nie 
je všetko, so stropným zdvihákom máte aj toaletu bez bariér, pretože 
máte k dispozícii aj toaletný vak. 

Systém vodiacich koľajníc stropného zdviháka je vďaka širokej va-
riabilite komponentov plne prispôsobiteľný priestorom v  ktorých 
ho potrebujte používať. Portálový H systém sa skladá z dvoch rov-
nobežných koľajníc v ktorých jazdí kolmá tretia koľaj. Táto koľaj sa 
volá portálová, nachádza sa v nej vozík s ložiskami na ktorý sa upína 
pohon Luna. Toto riešenie umožňuje pohyb po miestnosti všetkými 
smermi. Okrem portálu je možné použiť iba jednu koľaj, prípadne 
zákrutu. Pre úzke priestory je možné použiť model koľajníc E-track.

Montáž prebieha počas jedného dňa. Koľajnicové systémy strop-
ného zdviháka Ergolet sa môžu montovať do stropu. Pokiaľ nie je 
dostatočne pevný, tak do bočných stien. Stropný zdvihák dokážeme 
namontovať aj cez sadrokartónový strop a aj do sadrokartónových 
stien. Montáž je možná aj do panelu, pórobetónu, plnej aj dutinko-
vej tehly, v novostavbách aj v starých budovách, v Slovenských tra-
dičných dreveniciach, v drevo domoch, kamenných domoch. Tech-
nické riešenie vám navrhneme na mieru. 

Na Stropný zdvihák od SPIG, s.r.o. dostávate záruku 5 rokov. 

STRoPNý ZdVIHÁK ERgoLET 
Bezpečný a ľahký presun ŤZP v domácnosti

Volajte bezplatne 0800 105 707 alebo pošlite e-mail na spig@spig.sk

www.spig.sk
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Keď ochorie člen rodiny na zákernú choro-
bu, 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 myšlien-
kou, čo sa stalo, veľa krát sa pýtajú: 
Prečo sa to stalo? Prečo práve nám?...
Je to náročné na  psychiku a  keď si po-
myslíme, že musia ešte riešiť byrokratickú 
odyseu s úradmi, nevedia na čo majú ná-
rok, čo všetko podľa zákona môžu dostať 
z UPSVaR, tak sme tu práve pre nich.

Poradíme, pomôžeme, povzbudíme, s hes-
lom: 
„ZVLÁDNUŤ STAROSTLIVOSŤ O INAK 
OBDARENÉHO ČLENA RODINY SA DÁ.“ 
Hlavným cieľom a  zameraním združenia 
je združovať postihnuté osoby a  ich blíz-
ke osoby, resp. osoby žijúce v  spoločnej 
domácnosti s postihnutými osobami, po-
máhať 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 ob-
čianske združenie bude zameriavať najmä 
na:
•	pomáhanie napredovaniu rozvoja osob-

nosti 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 pro-
stredia, 

•	 zlepšenie života postihnutých osôb pro-
stredníctvom dostupných technických 
pomôcok, zdvíhacích zariadení a  iných 
zariadení a  pomoc pri manipulácii s  tý-
mito technickými zariadeniami,

•	 riešenie technických parametrov do-
mácností s postihnutými osobami,

•	podporu slovenských výrobcov technic-
kých zariadení pre postihnuté osoby,

•	 zlepšenie právneho povedomia postih-
nutých osôb ohľadne ich zákonných ná-
rokov,

•	podporu každodenných aktivít postih-
nutých osôb pre život bez bariér,

•	podporu a  organizovanie vzdelávacích, 
kultúrnych a  športových aktivít pre po-
stihnuté osoby,

•	podporu v  poradenskej, sociálnej, fi-
nančnej, zdravotnej a  technickej oblasti 
života postihnutých osôb,

•	podporu a  sprostredkovanie informá-
cií v  sociálnych, zdravotných otázkach 
a možnostiach liečby, týkajúcich sa zdra-
votného postihnutia danej osoby,

•	prevádzkovanie vlastnej internetovej 

stránky, zverejnenie aktivít a  spájanie 
postihnutých osôb za účelom skvalitne-
nia ich života, 

•	 tvorba, tlač a  distribúcia časopisov, letá-
kov, informačných prospektov,

•	odborné poradenstvo, spolupráca s od-
borníkmi a výrobcami technických zaria-
dení,

•	organizovanie zbierok pre finančné 
a  materiálne zabezpečenie realizova-
ných projektov,

•	 tvorba a poskytovanie vzdelávacích akti-
vít rôznymi formami,

•	hmotná (finančná) a  morálna pomoc 
osobám s telesným postihnutím, pomoc 
pri rehabilitácii, zabezpečení prostried-
kov na zakúpenie technických pomôcok,

•	navštevovanie domácností,
•	 zapojenie postihnutých osôb do  aktív-

neho celospoločenského života,
•	usporadúvanie konferencií, diskusných 

stretnutí, seminárov, kurzov a prednášok 
zameraných na  realizovanie účelu ob-
čianskeho združenia,

•	organizovanie workshopov, konferencií, 
školení a seminárov,

•	 iné projekty a aktivity.

Za účelom plnenia svojho cieľa spolupra-
cuje združenie s jednotlivcami, mimovlád-
nymi a neziskovými organizáciami, orgán-
mi štátnej a  verejnej správy a  môže byť 
členom iných organizácií doma aj v zahra-
ničí.

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

www.inakobdareni.sk

Občianske združenie

INAK OBDARENÍ



Špecializovaný liečebný ústav Marína  Kováčová a Občianske združenie Milan Štefánik
 vás pozývajú na benefičné podujatie pre zdravotne postihnutých

pecializovan  lie ebn  ústav Marína,  
tátny podnik, 962 37 Ková ová Kúpele!

14. NOVEMBER 2018 O 15:00
ŠPECIALIZOVANÝ LIEČEBNÝ
ÚSTAV MARÍNA, KOVÁČOVÁ

SPOLOČENSKÁ SÁLA

WHITE MONKEYS BAND BURANOWSKI

schodolezy



schodolezy

SPIG s.r.o., Tulská 2, 960 01 Zvolen, SK
bezplatná linka 0800 105 707

www.spig.sk, www.inakobdareni.sk

Získajte schodolez so štátnym 
príspevkom a doplatkom z Klubu 
SPIG BeZPLatNe!

OV
ER

ENÁ KVALITA

rokov na slovenskom tr
hu



SPIG s.r.o., Tulská 2, 960 01 Zvolen, SK
bezplatná linka 0800 105 707

www.spig.sk, www.inakobdareni.sk

schodiskové sedačky

Získajte stropný zdvihák 
so štátnym príspevkom a doplatkom 
z Klubu SPIG BeZPLatNe!

stropné zdviháky



SPIG s.r.o., Tulská 2, 960 01 Zvolen, SK
bezplatná linka 0800 105 707

www.spig.sk, www.inakobdareni.sk

Získajte schodiskovú sedačku 
so štátnym príspevkom a doplatkom 
z Klubu SPIG BeZPLatNe!

schodiskové sedačky

OV
ER

ENÁ KVALITA

rokov na slovenskom tr
hu



7. ročník jedinej výstavy služieb a potrieb seniorov na Slovensku 

Výstava SENIOR EXPO ponúka

SPRIEVODNý PROgRAm

12. - 13. 10. 2018
Expo Center Trenčín

propagačno - predajný priestor pre spoločnosti, ktoré sa zaoberajú predajom, výrobou, či distribú-
ciou potrieb a produktov pre seniorov

výstava je zároveň vhodnou platformou pre nadobudnutie praktických skúseností s konkrétnymi 
produktmi

zároveň chceme seniorom predstaviť možnosti cestovania, aktívneho trávenia voľného času, vzde-
lávania, ale aj ich zoznámiť s ponukou zariadení sociálnej starostlivosti.

Výstavu Senior Expo pripravujeme v úzkej spolupráci s Jednotou dôchodcov na Slovensku, ktorá je odborným garan-
tom tejto výstavy a v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne.

12. – 13. 10. 2018
Celoslovenská prehliadka 

ručných prác seniorov „ZLATÉ 
RUKY“ (pavilón č.1 prízemie)

12. 10. 2018
Konferencia „ZA ZDRAVý 

ŽIVOTNý ŠTýL SENIOROV“ 
(pavilón č.3 poschodie)

12. – 13. 10. 2018
ZDARmA preventívne vyšetrenia 

v stánkoch RÚVZ a VŠZP 
(pavilón č.1 prízemie)

Záštita: Jednota dôchodcov na Slovensku 



Občianske združenie Milan Štefánik
usporiada v roku 2019 kultúrne benefičné podujatia 
pre osoby s mentálnym a zdravotným postihnutím:

27. JANUÁR OBJATIE TÓNOV ŠPORTOVÁ HALA, LEVICE 
31. MAREC OPRI SA O MŇA KLUB ČIERNY OROL, PREŠOV 
16. APRÍL VEĽKÁ NOC V MARÍNE ŠLU MARŃA KOVÁČOVÁ

24. APRÍL RUKY SPOJA RUKY NÁRODNÉ REHABILITAČNÉ CENTRUM KOVÁČOVÁ 
26. MÁJ CHYŤME SA ZA RUKY NÁDVORIE NEOGOTICKÉHO KAŠTIELA, GALANTA 

14.-16. JÚN DOBRÝ FESTIVAL, PRÍRODNÉ KÚPALISKO DELŇA, PREŠOV 
18. AUGUST FESTIVAL OSMIDIV, AMFITEÁTER, BANSKÁ ŠTIAVNICA 
29. SEPTEMBER DÚHA V SRDCI MSKC, NOVÉ MESTO NAD VÁHOM 
16. OKTÓBER NA KRÍDLACH ANJELOV MKC, ŽIAR NAD HRONOM 

13. NOVEMBER SPOMIENKOVÝ KONCERT ŠLU, MARŃA KOVÁČOVÁ
27. NOVEMBER VEĽA LÁSKY DOM KULTÚRY, ŠTÓS

Vstup je bezplatný pre deti a osoby s mentálnym a zdravotným postihnutím 
a pre členov klubu SPIG

FOTO: PETRA SEKÁČOVÁ, IGOR FRIMMEL, MAREK VACO,  MILAN MARŠALKA A JÁN VLK



Permanentný močový katéter je sterilná hadička , ktorá je zavedená do močového mechúra             
a zaisťuje vyprázdňovanie moču. 

Môže byť zavedený krátkodobo, alebo 3- 4 týždne. Jeho vypadnutiu bráni balónik naplnený 
vodou.

Katéter má dve koncovky. Prvá slúži na odtok moču a zapojenie zberného vrecka. Druhá - 
farebná koncovka slúži iba na naplnenie balónika vodou.

Katéter (základný typ – latexový) sa vymieňa každé 3 – 4 týždne, alebo pri upchatí podľa 
potreby.
Iné katétre –silikónové, môžu byť ponechané v mechúre pri optimálnych podmienkach až do             
3 mesiacov.  Nie sú hradené zo zdravotného poistenia.

Voľná koncovka katétra je väčšinou napojená na urinálne zberné vrecko.
Je možné ju uzatvárať aj umelohmotnou zátkou a pacient  si sám odpúšťa moč pri pocite naplnenia mechúra cca každé 2 až 4 
hodiny.
U pacientov  pred plánovaným operačným zákrokom (operácia prostaty) je dobré cez deň uzatvárať katéter zátkou a vypúšťať 
cca každé 2 – 4 hodiny a na noc je možné použiť urinálne zberné vrecko.

Slúži na zachytávanie moču hlavne  u ležiacich pacientov. Je napojené na 
permanentný močový katéter.

Obsahuje:
l antirefluxnú chlopňu – pri naklonení vrecka sa automaticky uzatvorí             

a tým  moč spätne nevytečie,
l odvodnú hadičku s vymeniteľnou koncovkou – dĺžka hadičky môže byť 

rôzne prispôsobená podľa výšky pacienta,
l výpustný ventil – na spodku vrecka.

Vrecká sú na denné použitie v objemoch 350, 500 a 750 ml a na nočné 
použitie – v objeme 1500 ml .

Vymieňa sa cca každé 3 dni, alebo ak je zanesené, poškodené, a pri každej 
výmene katétra.

U chodiacich pacientov sa nosí na nohe (stehno alebo lýtko) pripevňuje sa 
pomocou suchých zipsov pod odev.  Zabraňuje sa tým ťahaniu                            
a poraneniu močovej rúry.
 
Pre odtok moču je dôležitá gravitácia – zberné močové vrecko preto musí 
byť pod úrovňou močového mechúra (lonovej kosti) aj pri chôdzi, v sede, 
alebo v ľahu.

Urinálne zberné vrecko

Zaviedli vám permanentný močový 
katéter? A čo ďalej?
Väčšinou prvý kontakt s permanentným katétrom majú pacienti na pohotovosti, 
kde im pre zástavu močenia  (nemožnosť vymočiť sa) zavedú  katéter 
a doporučia hlásiť sa u svojho lekára a urológa. 

Pacienti ani príbuzní väčšinou nevedia čo je katéter, ako s ním majú zaobchádzať,  kde a kedy ho treba vymeniť. 
V tomto letáku sa vám budeme snažiť starostlivosť o permanentný katéter priblížiť a odpovedať na najčastejšie otázky.

Permanentný močový katéter



Predpokladom k zabráneniu alebo zníženiu vzniku možných komplikácii je dôležité dodržiavať tieto pravidlá:

l Čistota okolia močovej rúry a konečníka - postačujúca je bežná hygiena. Okolie močovej rúry, žaluď penisu po stiahnutí 
predkožky aj oblasť konečníka treba umývať mydlom a vodou 1 x denne. Taktiež vtedy, ak je zreteľné vytekanie sekrétu okolo 
katétra a po každej stolici. Nedoporučuje sa používať rôzne iné čistiace a dezinfekčné prostriedky.

l Po umytí – je potrebné predkožku pretiahnuť naspäť, aby nedošlo k zaškrteniu žaluďa penisu (parafimóze).  Ak zostane 
predkožka vzadu, žaluď začne byť opuchnutý, bolestivý, tmavo červený. Takáto situácia musí byť čo najskôr riešená, inak hrozí i 
jeho nezvratné poškodenie až odumretie.

l Hygiena rúk – pred a po manipulácii s katétrom a zberným vreckom si treba vždy umyť ruky mydlom a vodou.

l Hygiena zberného vrecka a koncovky - vrecko neklásť na zem ale používať držiak vrecka. Dbať, aby nedošlo ku kontaktu 
koncovky s okolím napr. s WC misou.

l Pravidelná výmena  katétra a zberného vrecka.

l Pozor na zalomenie odvodnej hadičky, spôsobí sa tým sťažený odtok moču a prispieva sa tak k rozvoju infekcie.

l Čisté spodné prádlo a čisté lôžko - pravidelne vymieňať. V prípade potreby (obtekanie katétra) použiť vložky a sieťové 
nohavičky, alebo iné ochranné zberné pomôcky.

l Stolica má byť pravidelná bez namáhania, aby sa zabránilo kŕčom močového mechúra, alebo obtekaniu katétra alebo jeho 
zablokovaniu.

l Pitný režim -  všeobecne sa doporučuje prijímať také množstvo tekutín, aby výdaj moču za 24 hod bol cca 1,5 litra.  Avšak 
množstvo príjmu tekutín musí byť s prihliadnutím na celkový zdravotný stav pacienta a jeho pridružených iných ochorení               
(napr. srdca, obličiek). Najvhodnejším nápojom je čistá, pitná voda, prípadne bylinkové a ovocné čaje. Nie sú vhodné bublinkové 
nápoje a minerálky.

Moč je najlepšie odobrať hneď po výmene katétra, priamo z katétra, nie z močového zberného vrecka.  Pokiaľ má pacient  
katéter napojený na zberné vrecko, tak pred odberom moču je potrebné uzatvoriť katéter cca na 2 hodiny a potom priamo            
z katétra odobrať moč do skúmavky a odniesť k lekárovi.

  

Urinálne zberné vrecká (zo skupiny B7) predpisujú:

l odborný lekár odborov urológia, geriatria, neurológia, gynekológia,
l praktický lekár na základe odporúčania odborného lekára uvedených odborov,
l zdravotná sestra na základe odporúčania odborného lekára uvedených odborov.

Správny odber moču z permanentného močového katétra  na kultivačné vyšetrenie

Predpisovanie pomôcok pacientom s dlhodobo zavedeným, trvalým permanentným katétrom

Prevencia komplikácií pri zavedenom permanentnom katétri

Kódy pomôcok:

Urinálne zberné vrecká lýtkové  (množstvový limit 20 ks/mesiac)

Urinálne zberné vrecko nočné  (množstvový limit 10 ks/mesiac)

Pripevňovací suchý zips na lýtkové vrecká  (množstvový limit 2 ks/rok)

Držiak nočného vrecka  (množstvový limit 2 ks/rok)

B35691 Conveen vrecko lýtkové 350 ml, hadica 50cm 51650 10

B40095 Conveen vrecko lýtkové 500 ml, hadica 50cm 51610 10

B35693 Conveen vrecko lýtkové 750 ml, hadica 50cm 51670 10

Kód ZP   Názov produktu Objed.  číslo Balenie  ks

F40093 Urinálne vrecko nočné 1 500 ml, hadica 90 cm 50620 10

B40092 Zips suchý upevňovací 50501 1

B40108 Držiak vrecka 50700 1

Kód ZP   Názov produktu Objed.  číslo Balenie  ks

Kód ZP   Názov produktu Objed.  číslo Balenie  ks

Kód ZP   Názov produktu Objed.  číslo Balenie  ks

Vydané v júni 2018. Odborný garant Mgr. Andrea Rozembergová, urologická ambulancia Prievidza.



OBJAVTE 
BALÍK VÝHOD
ALLIANZ SPOLU

R 202 G 212 B 222
HEX #CAD4DE
C 26 M 11 Y10 K 0

R 0 G 55 B 129
HEX #003781
C 100 M 65 Y 0 K 15

R 253 G 210 B 92
HEX #FDD25C
C 0 M 20 Y 70 K 0

Využívajte výhody Allianz Clubu a spoľahnite sa na naše rýchle 
a férové služby a najoceňovanejšie poistenie. 
A teraz novinka! S balíkom výhod Allianz Spolu môžete získať 
dvojnásobné plnenie z úrazových poistení a ďalšie skvelé benefity. 

Informujte sa u našich predajcov.

allianzsp.sk

ASP CLUB_ALLIANZ SPOLU_print 210x297.indd   1 30/07/2018   10:12
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Schodiskové sedačky sú zariadenia, ktoré vám dajú dostatok mo-
bility na to, aby ste sa mohli bez starostí presúvať po schodisku.
Stoličkový výťah je zdvíhacie zariadenie. Ide o vhodné riešenie pre 
seniorov a osoby, ktorým presun po schodisku spôsobuje ťažkosti. 
Stoličkový výťah je tiež vhodný aj pre ťažko zdravotne postihnutých.

Tieto zdvíhacie zariadenia je možné montovať do rôznych stupňov 
schodiska. Nemusíte sa báť, ani keď je vaše schodisko trochu neštan-
dardné. V prípade, že montáž do schodiska nie je vhodná, stoličkové 
výťahy sa montujú do bočných stien. Montáž stoličkového výťahu je 
možná napríklad po vonkajšom obvode schodiska. Bežná je montáž 
po vnútornom obvode  schodiska, výhodou je kratšia dráha.

Sedačka, opierky rúk aj podlaha sa po použití a zastavení v sta-
nici zaklopia. Stoličkový výťah musí parkovať v jednej zo staníc, kde 
sa aj nabíja. Parkovacie stanice sa urobia na každom vami určenom 
poschodí v  priestoroch, kde Vám to bude najviac vyhovovať. Sto-
ličkový výťah môže vo vrchnej stanici zastať na úrovni posledného 
schodu čím výška podlahy výťahu je na tej istej úrovni ako podlaha 
poschodia – podesty. Prípadne, ak to priestory dovolia,  môže dráha 
stoličkového výťahu pokračovať a výťah môže parkovať na podeste. 
Pri vysadaní vo vrchnej stanici sa stolička otočí o 90°, čím sa zabez-
pečí bezpečné a pohodlné nastupovanie. 

Záujemca o  debarierizáciu domácnosti si sám navolí miesto na-
stupovania, stoličkový výťah sa vyrába podľa konkrétnych potrieb 
klienta a  priestorov na mieru. Podľa jednotlivých sklonov, točení 
a zákrut schodiska. 

Moderný stoličkový výťah vám dokáže ušetriť miesto na scho-
disku pokiaľ dráha po ktorej jazdí má jednoduchú konštrukciu, kto-
rou je iba jedna koľaj. 

Model FLOW2 sa vyrába na mieru podľa jednotlivých sklonov scho-
diska. Tento stoličkový výťah je unikátny najmä jednoduchým ovlá-
daním a špeciálnou technológiou jedno rúrkovej dráhy, ktorá sa po-
hybuje mierne nad schodiskom. FLOW2 dokáže stúpať so sklonom 
do 70° a  ušetriť veľa priestoru v  spodnej parkovacej stanici vďaka 
strmému štartu. Model FLOW2 sa navyše dá naprogramovať tak, že 
sa osoba sediaca na stoličkovom výťahu spolu s  celým sedadlom 
automaticky natáča počas jazdy v  prípade prechádzania cez úzky 
priestor. Vďaka tejto vlastnosti je stoličkový výťah FLOW2 použiteľný 
aj pri úzkych schodiskách, do 68 cm.  

Stoličkový výťah HomeGlide je vhodný pre rovné schodiská, jeho 
konštrukcia pozostáva zo sedačky, pod ktorou je umiestnený po-
hon a rovnej koľaje s ozubením skrytým v spodnej lište. K schodis-
kovému stoličkovému výťahu HomeGlide môžeme dodať automa-
ticky sklopnú koľaj, vďaka ktorej stoličkový výťah nemusí parkovať 
v spodnej nástupnej stanici, čím sa ušetrí priestor. Riešenie so sklop-
nou koľajou sa najčastejšie využíva v malých priestoroch, tam kde by 
parkovanie stoličkového výťahu aj samotná koľaj prekážali, ale môžu 
tam zastať počas používania. 

HomeGlide sa dodáva aj vo variantoch pre exteriér a  v  dizajnovo 
vyššom prevedení HomeGlide Extra.

Stoličkový výťah Dolce Vita je vhodný pre vás, pokiaľ hľadáte ro-
bustné riešenia. Odporúčame tento výťah pre vonkajšie využitie a to 
aj v oblastiach so zvýšenou vlhkosťou, ale aj príliš nízkou, prípadne 
vysokou teplotou. 

Ovládacie prvky stoličkového výťahu sú umiestnené s ohľadom 
na jednoduchú obsluhu a dosah. Ozubnicový systém pohonu zabez-
pečí maximálny komfort pri preprave. Ovládacie prvky sa nachádza-
jú na lakťovej opierke a tiež na diaľkových ovládačoch v staniciach. 

Môžete si ich kedykoľvek vybrať a zobrať so sebou. Privolávanie se-
dačky je možné z ktorejkoľvek stanice.

SCHodISKoVÉ SEdAČKy
Pohyb po schodoch vie byť maličkosť 

Volajte bezplatne 0800 105 707 alebo pošlite e-mail na spig@spig.sk

www.spig.sk
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Zariadenia, ktoré vám dajú dostatok mobility na to, aby ste sa 
mohli bez starostí presúvať po schodisku.
Jednou z najväčších bariér v živote imobilných osôb sú schody. 

Schodolezy umožňujú bezpečný presun po schodisku bez akej-
koľvek náročnej inštalácie či cenovo nákladnej stavebnej úpravy. 
Invalidný vozík sa veľmi jednoducho upne na schodolez a jazda po 
schodisku je hneď možná.

Výhodou pre Vás je, že ponúkame viacero typov schodolezov, 
z ktorých si budete môcť zaručene vybrať ten pravý. Schodolez vám 
umožní bezpečný presun po schodisku, aj bez akejkoľvek náročnej 
inštalácie či cenovo nákladnej stavebnej úpravy. Osoba s  ťažkým 
zdravotným postihnutím sa na schodoleze presúva spolu s invalid-
ným vozíkom. Celý proces je veľmi jednoduchý a úplne bezpečný. 
Invalidný vozík sa veľmi jednoducho upne na schodolez a jazda po 
schodisku je možná hneď. Nájdete u nás pásové schodolezy pre rov-
né a viac podestové schodiská, ale aj kolieskové schodolezy, ktoré sú 
navrhnuté pre točené schodiská. V prípade kolieskových schodole-
zov si máte možnosť vybrať buď tie, ktoré umožňujú pripojenie na 
vozík, alebo tie, ktoré ponúkajú sedačku. Rozhodnutie je tak len na 
vás a dôležitým faktom je, že po kúpe schodolezu už pre vás presun 
po schodoch prestane byť problémom, ktorý by ste nezvládli. Ná-
vod na to, ako si zjednodušiť život a bezpečne prekonávať schody je 
len vo vašich rukách. Skrýva sa v šikovnom schodoleze, ktorý sa za 
vás postará o všetko.

Schodolez Sherpa je u nás najrýchlejší pásový schodolez
•	 možná nosnosť až 150 kg
•	 zariadenie novej generácie
•	 na jedno nabitie až 40 poschodí
•	 majú regulátor mäkkého spúšťania a zastavovania
•	 aj pre elektrické vozíky

Model N902 najmodernejší, najnovší, najrýchlejší na trhu - 130kg 
nosnosť

Model N955 - je ako N902, ale má zaisťovacie páky v hornej časti oja 
schodolezu, 

Model N956 nosnosť až do 150kg

Model N957 s elektricky vysunuteľným podvozkom

Model N958 s elektrický s vysunuteľným podvozkom a pohonom 
na uchopenie invalidného vozíka

Model N959 aj pre elektrické vozíky – 3 varianty (vieme obsta-
rať vozík 64kg, teda osoba cca 80kg môže využiť aj tento schodolez 
s týmto vozíkom) 

Schodolez Yack je skvelý kolieskový schodolez na prepravu na se-
dátku bez vozíka, ale je aj vo variante s pripnutím na vozík

Najjednoduchšie ovládateľný schodolez je model N958, ktorí pri 
presune po rovných plochách používa systém výsuvných koliesok 
a  preto nie je potrebné nakloniť schodolez počas presunu rovno. 
Okrem toho N958 je vybavený aj pohonom pre naklápanie vozíka 
na schodolez. Tieto funkcie má aj model N959.

Tieto inovácie zvýšili bezpečnosť a  pohodlie pasažiera a  výrazne 
uľahčili prácu so schodolezom pre asistenta.

SCHodoLEZy
Vyberte si schodolez s extra vlastnosťami

Volajte bezplatne 0800 105 707 alebo pošlite e-mail na spig@spig.sk

www.spig.sk
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oPLATí SA PomÁHAť?
Zdá sa to jednoduchá otázka, ale keď sa človek vydá cestou pomoci, 
narazí na rôzne reakcie. O čo mu ide? Chce zbohatnúť? Má výčitky 
svedomia, nemá rozum? Svet nie je ideálnym miestom na život, ale 
tu	sme	sa	narodili	a tu	musíme	žiť.	Urobme	si	toto	miesto	krajším.	
Nie všetci sme dostali rovnakú možnosť uspieť. 

Boris Rizman 
Člen správnej rady -  PR Manažér, kontakt s médiami

Môj príbeh s  nadáciou Anjelské krídla začal hneď pri jej vzniku. 
Oslovila ma zakladateľka a  ponúkla mi možnosť zúčastniť sa na 
projekte pomoci ťažko chorým deťom a  ľudom v  núdzi. Nakoľko 
prevádzkujem regionálne televízie, hneď som vedel kde bude moje 
miesto a  tak sa teda, okrem iného starám o  medializáciu činnosti 
nadácie. Vysielame televízny reklamný spot nadácie a vyrábame re-
portáže z akcií. Televízia Severka – televízia žilinského kraja a tele-
vízia Vega – televízia trnavského kraja sú hlavní mediálni partneri 
nadácie. Robíme všetko preto, aby sa naši diváci dozvedeli o živote 
a ľuďoch v nadácií, možnostiach pomoci našim klientom.                                                 

Naša agentúra Slov Media Group komunikuje s viac ako 40-timi 
lokálnymi a regionálnymi televíziami, ktoré nám pomáhajú propa-
govať nadáciu a jej aktivity. 

Oslovil som našich reklamných partnerov a ponúkol im spoluprácu 
s nadáciou. Veľmi ma potešila ich reakcia. 

S  firmou	 ADLO - bezpečnostné dvere sme podpísali memoran-
dum o  spolupráci. V  ich prevádzkach sú umiestnené pokladničky 
na zbierku, ktorú nadácia organizuje. Máme sľúbenú aj pomoc pre 
tých, čo potrebujú nové dvere.

Vďaka našej Alžbetke, ktorá oslovila spoločnosť RAJO dostávame me-
sačne 1000 jogurtov. Tie potom prerozdelíme ľudom a  inštitúciám, 
ktoré to potrebujú.

Cestovná kancelária Hydrotour nám poskytla 40 pobytov v Grécku, 
kde naši klienti zažili nádherné chvíle a načerpali veľa síl.                                        

Je veľa tých, čo nám pomáhajú a som rád, že ľudskosť je ešte medzi 
nami. Nadácie sú všade na svete a ich poslaním je pomôcť tam, kde 
osamotený človek nemôže. Aj naša nadácia Anjelské krídla sa sna-
ží byť nápomocná ľuďom v núdzi, rodinám ktoré sa starajú o choré 
deti a osobám v ťažkej  životnej situácií. Verím, že nás, ktorí chceme 
pomáhať bude stále viac a naši anjeli nám budú nápomocní. 

Som presvedčený o tom, že pomáhať sa OPLATÍ!

Boris Rizman

VýLET PRE ťAŽKo CHoRÉ dETIČKy A Ľudí V NÚdZI do gRÉCKA 
S NAdÁCIou ANJELSKÉ KRídLA A CESToVNou KANCELÁRIou HydRoTouR

Nadácia anjelské krídla už druhý rok pomáha rodinám. Pra-
videlne pomáhame s balíčkami hygieny a potravín. Nadácia 
pôsobí v Žiline. V rámci celého SR vznikajú už aj nové projekty. 

Nadácia  nadviazala nezištnú spoluprácu s hotelmi a relaxačný-
mi zariadeniami. Riaditelia hotelových rezortov a  rančov veľmi 
ochotne reagovali a  nezištne darovali pobyty pre rodiny. Ma-
mičky, ktoré sa samé starajú o deti si mohli oddýchnuť a nabrať 
novú energiu a  naplno sa venovať svojim deťom. Tieto voľné 
chvíle spôsobili zlepšenie ich fyzického aj psychického zdravia. 
Deti s rodičmi veľmi ocenili čerstvý vzduch a jazdu na koni vďa-
ka	modernej	rehabilitačnej	metóde	hipofizií,	kde	si	mohli	zlepšiť	
koordináciu, stabilizáciu chrbtice a zlepšiť svoj zdravotný i psy-
chický stav, pretože prenášaním pohybu konského chrbta na 
ľudské telo vedie k  stimulácií centrálneho nervového systému. 
Azda najväčším prekvapením pre nás bolo, keď pre Nadáciu An-
jelské Krídla, cestovná kancelária Hydrotour podarovala po-
byty pri mori v exotickom Grécku.  Toľko radosti pri oznamovaní 
tejto radostnej správy  boli naozaj neopísateľné. Ľudia s ťažkým 
zdravotným stavom aj  na vozíku mohli vycestovať. Niektorí ne-
mali možnosť doteraz vidieť more. Bol to ich prvý letecký zájazd. 
Zažili jedinečný pobyt na exotickom ostrove Zakynthos a v mo-
dernom hoteli, ktorý bol umiestený vedľa pláže. Pohostinnosť 
Grékov bola úprimná, mohli ochutnať zaujímavé balkánske špe-
ciality ako je „musaka“. Skladá  sa z vrstiev zapečených zemiakov 
s mäsom a zeleninou a chutnou bešamelovou omáčkou. More 
bolo	čisté	a deti	zo	svalovou	dystrofiou	si	mohli	precvičiť	telo	plá-

vaním	a pomôcť	svojmu	zdravotnému	stavu.	Svalová	dystrofia	je	
geneticky podmienené ochorenie svalov. Prejavuje sa svalovou 
slabosťou,	stratou	sily	a atrofiou.	Postihuje	aj	dýchacie	a hltacie	
svaly alebo srdcový sval. Na toto závažne ochorenie neexituje 
liek, avšak pobyt pri mori zlepšuje funkciu svalstva i mozgu. De-
tičky nabrali nový príliv optimizmu a najväčšia vďaka je pre nás, 
keď na vlastné oči vidíme, že naša práca ma význam a pomáha 
je to najväčšia odmena. Riaditeľka a zakladateľka Nadácie  Ing. 
Alexandra Majeríková a delegátka Katka v spoluprácií s gréckou 
plavebnou spoločnosťou dohodla plavbu na mori, kde sme sa 
tešili z pohľadu na korytnačky, ktoré preslávili ostrov Zakyntohs. 
Krásnych zážitkov bola skutočne veľa, ako aj večerné prechádzky 
po prekrásnej gréckej pláži. Týždeň pri mori bol nezabudnuteľ-
ný zážitok pre malých i veľkých. Samozrejme, že si veľmi vážime 
prácu našej dobrovoľníčky  z  Nadácie Anjelské Krídla Alžbety 
Dubanovej, ktorá celú spoluprácu zariadila a zorganizovala. Ako 
samá hovorí „ Vďačnosť a úprimné telefonáty, ktoré prichádzali 
od ľudí boli dôkazom,že práca v nadácií  ma zmysel.“

Veríme, že nás čakajú projekty ktoré len vyčaria úsmev na 
tvári a prinesú radosť a pomoc pre tých, ktorí nás potrebujú. 
Vďaka skvelej pomoci cestovnej kancelári Hydrotour a  lás-
kavosti generálnemu riaditeľovi p. Mikulášovi Milkovi, patrí 
uznanie pre solidaritu a  ochotu pomáhať. Toto veľké šťastie 
a nezištný dar ostane navždy v našich srdciach.

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

Keď rodinného príslušníka, ktorý je imobil-
ný, prepúšťajú z nemocnice domov, mali by 
jeho zástupcu poučiť o starostlivosti o také-
ho pacienta a čo všetko potrebuje, aby kvali-
ta jeho života bola na dôstojnej úrovni.

Najvhodnejší spôsob, ktorý však u  nás ne-
funguje, je ten, aby takýto pacient už mal 
všetko pripravené skôr, ako ho prepustia 
domov.
Imobilný pacient potrebuje:
•	 polohovaciu posteľ s antidekubitným mat-

racom,
•	 mechanický alebo elektrický vozík s vhod-

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

Niektoré pomôcky sa musia vybaviť cez prís-
lušnú zdravotnú poisťovňu a to tak, že je po-
trebné navštíviť rehabilitačného lekára, ktorý 
má právomoc predpisovať pomôcky. Poloho-
vacie postele sú plne alebo čiastočne hrade-
né, podobne aj množstvo iných pomôcok je 
hradených cez verejné zdravotné poistenie. 
Je však veľmi potrebné vedieť, aký vozík je 
vhodný, aby sa nestalo, že lekár vypíše na po-
ukaz nevhodný vozík, ktorý je problém vrátiť.
Potom je potrebné poukazy zaniesť do  zdra-
votnej poisťovne, kde ich podpíše revízny lekár. 
Poukaz by mal revízny lekár podpísať na poč-
kanie alebo čo najrýchlejšie a vy by ste mali 
právo ísť s  poukazmi do  výdajne zdravot-
ných pomôcok, ktorú ste si vybrali alebo kde 
ste si pomôcky vybrali vopred. Pomôcky, ak 
ich na  sklade majú, vydajú hneď alebo ich 

objednajú. Táto anabáza trvá niekoľko dní až 
týždňov.

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

votným postihnutím
•	 žiadosť o peňažné príspevky na kompen-

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

Peňažné príspevky na kompenzáciu, kto-
ré úrad práce, sociálnych vecí a  rodiny 
môže priznávať, sú:
a) peňažný príspevok na osobnú asistenciu, 
b) peňažný príspevok na kúpu pomôcky, 
c) peňažný príspevok na výcvik používania 

pomôcky, 
d) peňažný príspevok na úpravu pomôcky, 
e) peňažný príspevok na opravu pomôcky, 
f) peňažný príspevok na kúpu zdvíhacieho 

zariadenia, 
g) peňažný príspevok na  kúpu osobného 

motorového vozidla, 
h) peňažný príspevok na úpravu osobného 

motorového vozidla, 
i) peňažný príspevok na prepravu, 
j) peňažný príspevok na úpravu bytu, 
k) peňažný príspevok na úpravu rod. domu, 
l) peňažný príspevok na úpravu garáže, 
m) peňažný príspevok na kompenzáciu zvý-

šených výdavkov, 
•	 na diétne stravovanie,
•	 výdavkov súvisiacich s hygienou, s opotre-

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

•	 so zabezpečením prevádzky osobného 
motorového vozidla,

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

rou je pes so špeciálnym výcvikom.

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

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

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

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

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

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

máte doma imobilného pacienta a potrebujete poradiť? 

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

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

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

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

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

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

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

padne vozidiel.

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

gistrácii potvrdenie od NDS, ktorým sa bude 
musieť preukázať pri kontrole PZ SR.

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

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

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

Taktiež vám želáme, aby ste stretli veľa 
ústretových ľudí, úradníkov, ktorí iste radi 
pomôžu a poradia.
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Často sa stáva, že v dôsledku zdravotného stavu sa ocitneme v krí-
zových	 situáciách	 a  potrebujeme	 pomoc	 pri	 získaní	 finančných	
prostriedkov na  doplatenie kompenzačných pomôcok alebo sa 
ocitneme v sociálnej núdzi. Preto uvádzame adresy niektorých na-
dácii a občianskych združení, ktoré vám môžu na základe písomnej 
žiadosti pomôcť.

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

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

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

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

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

ZoZNAm NAdÁCIí

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

dETSKý FoNd SLoVENSKEJ REPuBLIKy - KoNTo BARIÉRy 
Charakteristika: Pomáha deťom a  mladým ľuďom so 
zdravotným postihnutím zvyšovať kvalitu života aj vo for-
me príspevku na zdravotné pomôcky.

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

NAdÁCIA ANJELSKÉ KRídLA 
Charakteristika:	Úlohou	nadácie	je	poskytovať	finančnú	
pomoc ľuďom, ktorí sú zdravotne postihnutí, poskytovať 
finančný	doplatok	na	zdravotné	alebo	kompenzačné	po-
môcky,	 v  sociálnej	 oblasti	 poskytovať	 finančnú	 pomoc	
rodinám v ťažkej hmotnej núdzi, taktiež pooperačné a po-
úrazové stavy detí s trvalými následkami, ktoré vyžadujú 
nepretržitú opateru jedného z rodičov.

Kontakt: Slovenských dobrovoľníkov 135/30, 010 03 Žilina
mobil: 0948 661 333
e-mail: info@nadaciaanjelskekridla.sk
http://nadaciaanjelskekridla.sk/
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¨ AUTIZMUS - Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom SPOSA bb

Dňa 13.6.2018 sa nám spoločne podarila 
skvelá vec! V  rámci  nadačného programu 
POMÁHAME ĎALEJ, ktorý zastrešuje nadácia 
Volkswagen a  TV Stredoslovenská, bol  náš 
projekt  „Zavedenie aktivít a tvorivých diel-
ní na zlepšenie hrubej a  jemnej motoriky“ 
vybraný ako jeden z  najlepších. Na základe 
toho sme získali 2000 Eur na ďalšiu činnosť 
a  už rozbehnuté projekty. Tieto peňaž-
né  prostriedky nám prišli veľmi vhod, lebo 
momentálne prerábame priestory určené 
na ďalšiu prácu s deťmi a dospelými s autiz-
mom, s rodičmi a rodinami aj s inými znevý-
hodnenými. Od Slovenskej sporiteľne sme 
dostali do daru funkčný a  veľmi zachovalý 
nábytok, ktorý nám sponzorsky previezla 
banskobystrická prepravná spoločnosť BB 
logistika. O nakladanie nábytku sa postarali 
rodičia a dobrovoľníci  zo SPOSA BB a SPOSA 
Žiarsko. Za získané peniaze uskutočníme ca-
nisterapiu, cvičenia s  deťmi, tvorivé dielne 
a  pokryjeme náklady na prenájom priesto-
rov, ktoré budú slúžiť aj na ďalšie sprievod-
né aktivity (muzikoterapia, psychoterapia, 
fyzioterapeutické rehabilitácie pre rodičov, 
vzdelávanie a mnohé iné aktivity).

o projekte PREVENCIou K 100% 
STARoSTLIVoSTI o dETI

Rodič či blízky príbuzný dieťaťa alebo do-
spelého človeka s akýmkoľvek znevýhodne-
ním je permanentnou starostlivosťou o zne-
výhodneného oslabovaný, stojí ho to veľa síl 

a v konečnom dôsledku sa môže on sám stať 
hendikepovaným kvôli dlhodobej nadmer-
nej psychickej a fyzickej záťaži. 

V OZ Spoločnosť na pomoc osobám s autiz-
mom BB (OZ SPOSA BB) to pociťujú rodičia 
pri starostlivosti o blízkych s autizmom o to 
viac, lebo akákoľvek pomoc spomínanej 
cieľovej skupine rodín na Slovensku chýba. 
Keď vyšla výzva nadácie Dôvera, rodičia detí 
s  autizmom	 v  Banskej	 Bystrici	 zadefinovali	
najurgentnejšie potreby a  zapracovali  ich 
do inovatívneho projektu s  názvom „PRE-
VENCIOU	K 100%	STAROSTLIVOSTI	O DETI“.	
Deti sú pre nás v podstate všeobecný pojem. 
Sú malé, väčšie či dospelé, ale stále sú deťmi 
svojich rodičov, ktorí sa o nich s láskou a po-
korou starajú, pokým je to potrebné.

Projekt je inovatívny aj v tom, že je otvorený 
nielen pre opatrovateľov osôb s  autizmom, 
ale aj pre opatrovateľov inak znevýhodne-
ných osôb. 

Vďaka nadácii Dôvera sa od júna konajú 
cvičenia na boľavé chrbtice, individuálne 
masáže, terapie, raz do mesiaca skupinová 
či individuálna psychoterapia pre rodičov, 
ktorí majú odvahu prijať pomoc a  vyjsť zo 
zabehnutých stereotypov.  

Ponúkané aktivity navštevuje  10 klientov. 
Mamičkám, ktoré prichádzajú s hendikepo-
vanými deťmi a  v  čase terapie ich nemajú 
komu zveriť, pomôžu asistenti – dobrovoľ-
níci, aktivační pracovníci SPOSA BB, ktorí 

tu pracujú prostredníctvom Operačného 
programu Ľudské zdroje (ÚPSVaR BB/)

Maximálny počet klientov, o ktorých sa mô-
žeme v rámci projektu postarať, je 21.

Projekt začal v júni 2018 a trvá do decembra 
2018.

Tešíme sa , že Vám môžeme byť nápomocní. 
Radi Vás v SPOSA BB uvítame! 

V  mesiaci október - 10.10.2018 - otvárame 
náš nový Lokálny priestor SPOSA BB  na Hor-
nej 67. Presnejšie informácie sú pravidelne 
zverejňované  na www.familka.sk,  www.
facebook.com/sposabb/ 

Mária Helexová Babalová

g u L Á Š 
v Šášovskom Podhradí
Varenie gulášu v dobrej, aj keď spočiatku ne-
známej spoločnosti, nás naviedlo na zorga-
nizovanie akcie - Stretnutie sposákov pri gu-
láši	 v  Šášovskom	 Podhradí.	 Uskutočnilo	 sa	
19.8.2018 v  príjemnom horskom prostredí, 
kde sa deti mohli bezpečne vyšantiť, vykri-
čať, zabaviť sa s rovesníkmi a nájsť si nových 
kamarátov. 

Nikdy nevieš koho stretneš. A tak to bolo aj 
tu.  Zaujal ma Kiko, výnimočný talentovaný  
mladý muž, ktorý vystupoval v  programe 
Zem spieva. Kamoš Maťo prekvapil ako asis-
tent a  bez problémov vedel utíšiť a  zaujať 
detskú spoločnosť. Sestričky Katka a Anička 
nachodili s maminou viac krokov než ostat-
ní, ale ozembuch ich tak očaril, že zrazu ich 
túžba po prechádzaní prešla. Najväčší špor-

tovec bol Maťo, keď hádzal loptami, ktoré 
sme nestíhali zbierať. Staršie dievčatá, Ivka 
a Dianka, mali svoj babský klub, do ktorého 
sme sa ako rodičia nesmeli starať. Dospelí 
skončili pri príprave guláša a  degustovaní 
správnych ingrediencií spojené s  jeho va-
rením. Aj najmenší členovia si vyžadovali 
svoje. Zaujať ich vedel psík Ralf, ktorého sa 
snažil cvičiť malý Maximilián. Michal, spolu-
majiteľ psíka Ralfa si našiel kamaráta Tiborka 
pri hádzaní hrkajúcou rolničkou. Najočaká-
vanejšou atrakciou bola tombola, každému 
sa ušla malá pozornosť. Guláš sa vydaril, aj 
ryby sa nachytali a opiekli. Všetkým sa páči-
lo, boli veľmi spokojní. 

Uvedomila	 som	 si,	 aká	 je	 dôležitá	 funkcia	
rodiny. Súhra členov rodiny, nielen mamy 
a  otca, ale hlavne sestier, bratov, strýkov, 
tiet, starých rodičov. Bolo vidieť, že nezáleží 
na veku, z ktorého kraja pochádzate, alebo 
aké má kto postavenie. Aj tých pár spoločne 
strávených hodín ma veľmi obohatilo.

Janka Lubušká 
mama autistického chlapca Liborka

Čo je nové v SPoSA BB?



október - december 2018  I  Inak obdarení  I  23www.inakobdareni.sk

AUTIZMUS - Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom SPOSA bb ¨

Projekt pod názvom „Budúcnosť aj s  autiz-
mom“ sa pomaly prehupol do svojho záve-
ru,	 ale	 dúfame,	 že	 získame	 finančné	 zdroje	
na jeho pokračovanie a ďalšie rozvíjanie. 

Vďaka úžasnému projektu , ktorý sme spoloč-
ne realizovali, sa medzi členmi OZ SPOSA BB 
pozitívne posilnili  vzájomné vzťahy, viac sa 
rozvinula spolupráca, pribudli noví dobrovoľ-
níci a vznikajú nové nápady a spoločné plány. 

Naša životná skúsenosť nám priniesla pozna-
nia toho, ako autizmus bolí.  Vždy keď sa ma 
niekto opýtal, čo je autizmus, ťažko sa mi od-
povedalo. S odstupom času už viem, že autiz-
mus je niečo, čo vám zmení pohľad na všetko 
v živote a naučí vás, že vždy musíte pri dieťati 
s autizmom siahnuť do vlastných hlbín duše 
a na svoje absolútne dno, aby ste zistili, kde 
sú vaše najsilnejšie a  kde najslabšie ohnivká 
osobnosti, len tak sa môžete k človeku s au-
tizmom  priblížiť a niečo pre neho spraviť. 

Naše deti v SPOSA BB, ktorých je v projekte 
„Budúcnosť aj s  autizmom“ v  súčasnosti už 
21, nás naučili, že pre niekoho zdanlivo malé 
pokroky znamenajú pre nás  obrovské úspe-
chy.  Úžasné na tom je, že všetci si to uvedo-
mujeme a spoločne s týmito deťmi rastieme.

Deti sa naučili robiť niečo spolu, hrať sa, ko-
munikovať  medzi sebou aj s dospelými, nad-
väzovať očný kontakt, sústrediť sa na prácu 
s rukami. Pri tvorivých dielňach niečo tvoriť, 
strihať, lepiť, maľovať a tešiť sa zo svojich ma-
lých víťazstiev nad sebou samým. Pracovali 
aj rodičia, dostali nové inšpirácie, vyskúšali si 
rôzne tvorivé techniky a popri tom, v príjem-
nej a  bezpečnej atmosfére v  Komunitnom 
centre Fončorda sa tvorili a pestovali aj nové 
vzťahy. Odchádzali vždy s vlastnými výtvor-
mi a s dobrou náladou.

Pravidelné pohybové aktivity a špeciálne cvi-
čenia si deti celkom obľúbili a rodičia tiež oce-
nili možnosť niečoho nového. Aj pre nich je 
správanie a rozvíjanie ich dieťaťa nekončiacim 
životným dobrodružstvom a výzvou. V tomto 
procese je každá príležitosť a podpora vítaná. 
U detí	sa	okrem	iného	zlepšila	schopnosť	cvi-
čiť v  malej skupinke, viac koordinovať svoje 
pohyby, lepšie si uvedomovať vlastné telo 
a synchronizovať pohyb končatín. 

Za sedem mesiacov sú na každom vidieť väč-
šie či menšie pokroky, ale u každého nejaké 
sú - podľa jeho možností a daností.  A nielen 
u detí, ale aj u všetkých, ktorí im pomáhali pri 
cvičení a tvorivých aktivitách.

Dovolím si  uviesť niekoľko postrehov mladej 
dobrovoľníčky so znevýhodnením: „Ja autis-
tov, ktorí chodia do SPOSy, vnímam zas trochu 
z  iného uhla pohľadu, vzhľadom k  tomu, že 
sama som pohybovo zdravotne znevýhod-
nená. Som „sposácka“ dobrovoľníčka, som aj 
ako pozorovateľka. Nie je to len po vizuálnej 
stránke, ale aj na hlbšej mentálnej a  emocio-
nálnej úrovni. Autisti majú určité črty a prejavy 

rovnaké, ktoré sa u  nich jednoducho nedajú 
zaprieť, no zároveň, každý z nich je niečím iný, 
svojský, výnimočný a hlavne autentický. Z toho 
vyplýva aj spolupráca s  nimi, či už na cvičení 
alebo iných záujmových činnostiach. To, že 
sú to autisti, neznamená, že na nich platia 
rovnaké pravidlá, práve naopak, každý jeden 
z nich je osobnosť. Niektorí ľahko s nami nad-
viažu kontakt a práca s nimi ide ako po masle, 
iní sú vzdorovití a  viackrát za deň sa musíme 
psychicky premosťovať medzi nimi. Vzájomná 
spolupráca či napojenie sa na rovnakú vlnu sa 
tak stáva nekonečným bojom a častokrát nás 
to, ako team pracovníkov – dobrovoľníkov, 
stojí oveľa viac fyzického vypätia, no v  ne-
poslednom rade, hlavne psychickej námahy 
a  vyčerpanosti, vykonať počas hodiny dobre 
a  kvalitne odvedenú prácu. Bývajú dni, kedy 
náš jediný mužský člen - dobrovoľník - je viac 
zničený než samotné dieťa, ktoré je po strasti-
plnej hodine  plné odhodlania a  novej sily na 
ďalšiu návštevu a cvičenie v SPOSA BB. 

Niektorým je nutné aj X-krát povedať, čo a ako 
treba robiť a  až vtedy to horko - ťažko robiť 
začnú, aj keď len na chvíľu, kým sa nejakým 
zázračným gombíkom zas „neprepnú“ do toho 
svojho vlastného sveta a nejdú si opäť „to svoje“. 

Ako napríklad náš Paťo, na ktorého by som 
chcela upriamiť trošku viac pozornosti. Je to 
chalan, v  najťažšom období – pubertálnom. 
Do SPOSy ako dobrovoľníčka chodím približne 
mesiac, a  teda musím povedať, že prvý týž-
deň si ma vôbec nevšímal, akoby som tam ani 
nebola. Zrazu asi po dvoch týždňoch (okrem 
svojej lásky kolobežky), začal sa i na mňa viac 
zameriavať. Vtedy kolobežka aj všetko ostatné, 
čo ho dovtedy zaujímalo, ide bokom a plne mi 
začne prejavovať svoju pozornosť. Áno, PO-
ZORNOSŤ a  dlhodobejší záujem, či sústrede-
nosť o niečo konkrétne, činnosť, vec, prítomný 
kontakt s určitou osobou, vlastnosti, ktoré bý-
vajú u autistov zásadové, veľakrát sú nedosta-
točné alebo úplne absentujú. Vtedy príde za 

mnou, začne ma objímať, hladkať, chytá ma za 
ruky. Vidno, že v tom momente je úplne na inej 
úrovni - usmieva sa, je rozjarený, teší sa z toho. 
Taktiež som spozorovala  jeho malé pokroky 
v  sústredení sa na hru s  loptou, kde dokázal 
nájsť a prispôsobiť intenzitu a silu úderov lop-
ty voči mne, ako jeho spoluhráčke. Jeho snaha 
bola neprehliadnuteľná. Je vidieť, že Paťo má 
z  toho všetkého nesmiernu radosť, či už v do-
tyku a objatí so mnou, pre neho s inou ženou, 
než je jeho mama, alebo v loptovej hre, kde ma 
dokonca začal napodobňovať v povzbudzujú-
cich slovách. Sú to pre neho nové, iné a z časti 
ešte neobjavené podnety, takže skúša, skúma, 
objavuje, pozoruje, učí sa, čo je dobré a  čo je 
zlé. Čo a do akej miery si dovoliť môže a a čo už 
nie. My, pracovníci a  dobrovoľníci pre SPOSA 
BB, nie sme len takí obyčajní ľudia v  životoch 
autistov, sme pre nich aj mentormi, učiteľmi, 
inštruktormi, navigátormi, majákmi, ktoré sa 
im snažia ukázať smer a pripraviť ich v zákla-
doch na život. Tam vonku, kde jedného dňa 
zostanú už len samy na seba, bez nás a  bez 
rodičov, starých rodičov, asistentov... Možno 
medzi nimi žijú budúci vedci, vynálezcovia, 
lekári, architekti, vrcholoví športovci... Preto 
aj oni potrebujú, chcú a musia žiť, aby - mno-
hí z  nich nadpriemerne inteligentní - jedného 
dňa vyvinuli napríklad liek proti tvorbe rako-
viny či iných zákerností alebo aby sme proste 
žili v lepšom, krajšom a šťastnejšom svete, aby 
nám ostatným ukazovali, že sa môžeme jedni 
od druhých niečomu novému naučiť, zdraví od 
znevýhodnených a  naopak, osobnostne rásť, 
vzájomne si byť nápomocní, rešpektovať sa, 
mať sa úprimne radi.

Pretože, obľúbiť si inakosť, je najvyšším preja-
vom ľudskosti.“

Vlaďka Marciová

Vďaka všetkým dobrovoľníkom v  tíme sme 
posunuli naše deti vpred. 

Mária Helexová Babalová

Projekt Budúcnosť aj s autizmom – s podporou  Nadácie Volkswagen
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¨ OKIENKO ZDRAVIA

Žime zdravo s prof. Katarínou Horákovou

mINERÁLy KRÁSy PRE ZdRAVIE PoKoŽKy, NECHToV A VLASoV
Ľudské telo nepretržite premieňa chemické 
látky na iné látky, užíva a uvoľňuje energiu, 
odbúrava a buduje nové biologické zlúčeni-
ny, a to znovu a znovu. Náš blahobyt a zdra-
vie závisí úplne od jemnej chemickej rovno-
váhy v našich bunkách. Rovnaký princíp platí 
aj pre našu krásu. 

Napríklad výroba najdôležitejšieho proteínu 
v  koži (kolagénu a  elastínu) nastáva pros-
tredníctvom série presne vyvážených che-
mických reakcií. Väčšina chemických reakcií 
v našich bunkách nemôže nastať spontánne 
za normálnych fyziologických podmienok. 
Ak by to tak nebolo, nebol by žiaden poria-
dok, žiadna organizácia, žiadna harmónia. 
V záujme zachovania tejto rovnováhy a po-
riadku v  bunkách, naše telo používa špeci-
álne molekuly, ktoré starostlivo riadia každú 
látku prostredníctvom presného postupu 
chemickej premeny. Títo molekulárni uspo-
riadatelia sa nazývajú enzýmy. Pre každú 
biologickú reakciu je k dispozícii jeden špe-
ciálny enzým. Mnohé z  nich nie sú aktívne 
samy o sebe, ale na to, aby fungovali si vy-
žadujú minerálne ióny, ako je zinok, horčík, 
meď, železo či kremík. Avšak minerály môžu 
mať aj štrukturálnu funkciu – podieľajú sa 
napríklad na stavbe štruktúry bielkovín, 
tkanív a podobne. 

Keďže si minerály naše telo nie je schopné 
samo vyrobiť, pozrime sa teraz bližšie na tie, 
o ktorých vedci zistili, že sú nevyhnutné pre 
našu krásu a čo by sme mali jesť, aby sme ich 
mali v tele dostatok. 

Síra – nevyhnutná pre tvorbu keratínu
Síra je v  našom organizme potrebná pre 
zdravie väčšiny tkanív. Je obsiahnutá v koži, 
vlasoch, nechtoch, šľachách, väzivách či 

svaloch v  podobe glukozamín sulfátu. Je 
nezastupiteľným minerálom, je nevyhnut-
ná pre tvorbu keratínu – bielkoviny, ktorá 
je potrebná pre zdravie pokožky, nechtov 
a  vlasov. Síra zvyšuje priepustnosť bunko-
vých membrán, a tým uľahčuje prienik živín 
do buniek, a  tiež odvod splodín a  toxínov 
z  buniek. Bez náležitej hladiny síry nie je 
naše telo schopné vytvárať zdravé bunky. 
To vedie k problémom ako sú: strata pohyb-
livosti, tvorba vrások, kŕčových žíl, tvrdnutie 
ciev, poškodenie pľúcneho tkaniva, tráviace 
ťažkosti, bolestivosť šliach a  neschopnosť 
brániť sa alergénom. 

Vedeli ste, že...?
Pri nedostatku síry sa koža stáva suchá a po-
praskaná, tvoria sa vrásky a  nechty slabnú 
a štiepia sa. 

Väčšina z  nás trpí nedostatkom síry. Počas 
starnutia sa jej nedostatok v tele ešte prehl-
buje. Vegetariánom, najmä tím, ktorí odmie-
tajú konzumovať vajíčka a mlieko tiež hrozí 
deficit	síry.	Rastlinná	strava	síce	tiež	obsahu-
je síru, avšak nie v  dostatočnom množstve. 
Navyše, väčšina síry obsiahnutá v  surových 
potravinách sa stráca pri procese varenia, 
pečenia či vyprážania. 

Čo jesť?
Denne pravidelne zaraďme do svojej stravy 
potraviny, ktoré sú najlepším zdrojom síry 
a to: mlieko, vajíčka, červená paprika, cibuľa, 
cesnak, šošovica, kapusta, brokolica, ružič-
kový kel, sójové bôby. 

Kremík – prospieva pokožke, vlasom 
a nechtom
Kremík je jedným zo základných súčastí ľud-
ského tela a  je potrebný pre jeho správny 

chod a  tiež pre správne fungovanie buniek 
a tkanív. Kremík sa v organizme podieľa pre-
dovšetkým na enzymatických reakciách. Spo-
ločne s vápnikom a horčíkom je nevyhnutný 
pre stavbu kostí a  svalov. Tiež je potrebný 
na	 tvorbu	kože,	nechtov	a vlasov.	Urýchľuje	
hojenie rán a pôsobí proti starnutiu kože. Vo 
forme kyseliny kremičitej zabezpečuje funk-
ciu metabolizmu väzív. Podieľa sa na stavbe 
štruktúry	 bielkovín.	 Umožňuje	 molekulám	
bielkovín viazať vodu – zabezpečuje tak pev-
nosť a pružnosť tkanív. Podieľa sa na obrany-
schopnosti – aktivizuje fagocyty. Napomáha 
v procese hojenia rán. Má význam v metabo-
lizme kostí, podieľa sa na raste vlasov a nech-
tov. Okrem toho je esenciálnym minerálom, 
dôležitým pre syntézu vitamínu B, ktorý tak 
priaznivo vplýva na kardiovaskulárny, ako aj 
srdcový systém v tele človeka, a navyše kon-
troluje aj prenos nervových impulzov.

Vedeli ste, že... ?
... následky nedostatku kremíka sa prejavujú 
v kvalite nechtov, vlasov a pokožky. 

...	dlhodobý	deficit	kremíka	spôsobuje	mäkké	
nechty so zvýšenou lámavosťou, nadmerné 
vypadávanie vlasov, predčasnú tvorbu vrások. 

Nápravu nedostatku kremíka môžeme do-
siahnuť, ak do svojej stravy pravidelne zara-
díme potraviny bohaté na kremík. Či to stačí, 
zistíme na zlepšení stavu vlasov, nechtov, 
zubov, zmiernení ochabnutia pokožky, po-
silnení jej elasticity, či zmiernení nepekných 
vrások. Avšak jeho vstrebávanie je otázne. 
Veda zatiaľ nepozná presný mechanizmus 
vstrebávania potravou prijatého kremíka do 
ľudského tela. Vie sa však, že zo stravy sa ho 
vstrebáva v  priemere od 30 percent do 50 
percent, kým napríklad metylsilantriolsali-
cylát, ktorý sa používa v liekoch má vstrebá-
vateľnosť 70 percent. Zvyšok kremíka, ktorý 
nie je prijatý telom, sa z neho vylúči močom. 

Prírodné zdroje, z ktorých vyťažíme najviac 
kremíka sú: celozrnné obilniny, jablká, po-
maranče, čerešne, mandle, hrozienka, ore-
chy, surová kapusta, cibuľa, mrkva, čakanka, 
baklažán, tekvica, zeler, cvikľa, uhorky, ryby 
či med. 

Vápnik – dodáva nechtom a vlasom stabi-
litu a pevnosť
Vápnik nie je iba stavebnou látkou pre kos-
ti, ale je rovnako dôležitý pre nechty a vlasy, 
lebo im dodáva stabilitu a  pevnosť. Nedo-
statok vápnika sa prejavuje bielymi fľakmi 
na nechtoch. 

Mlieko, smotana, jogurt a syry dodávajú telu 
špeciálnu dávku vápnika, ktorý je veľmi dô-
ležitý pre zdravie zubov a  pevnosť nechtov. 
Vápnik má veľmi dôležitú úlohu aj pri liečení 
rán. Šupinatá, citlivá koža môže byť varovným 
signálom, že máme nedostatok vápnika.
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Varixy ktoré sa vyskytujú na našich nohách 
u zvierat nenájdete, sú typické pre človeka, 
pretože žijeme ako žijeme a  často sedíme 
či naopak stojíme. Zaujímavé je, že podľa 
výskumov je toto ochorenie častejšie u žien 
než u mužov. Prejaviť sa môžu ako malé ten-
ké žily zhruba do 1 mm v tvare metličky, ale-
bo	hrubšie,	takmer	3	mm	a mávajú	fialovú	až	
modrú farbu. No a to, čomu hovoríme varixy, 
teda kŕčové žily, sú už viditeľné povrchové 
cievy rozšírené nad 3 mm.  Ide teda o žilové 
ochorenie, ktoré sa radí medzi chronické.

O faktoroch vzniku sa dá písať veľa, nás však 
zaujíma,čo s tým. Najlepšie sa je zveriť do rúk 
lekárom, ktorí by mali navrhnúť tú správnu 
terapiu – či už medikamentovú, kompre-
sívnu, chirurgickú a  podobne. Samozrejme, 
dôležitým faktorom je zmena našej samo-
správy a  hlavne životného štýlu, ak to teda 
možné je. Zvýšiť fyzickú aktivitu, skúsiť naprí-
klad gymnastiku alebo len častejšie vykladať 
nohy, v  prípade nadváhy zníženie telesnej 
hmotnosti. K  známym prostriedkom patrí aj 
kompresívna terapia pančuškami, chirurgické 
zásahy, lieky -  ako som už spomínala vyššie. 

Aj keď môj článok smeruje k duchovnej mož-
nej príčine tohto ochorenia v žiadnom prípa-
de to nie je návod či výzva k tomu, aby ste 
prestali využívať klasickú liečbu či vynechali 
návštevu lekára. Berte to ako doplnok, ktorý 
môže pomôcť, no určite neuškodí.  

K  doplnkovej liečbe (okrem liečebných po-

stupov určených lekárom) môžete skúsiť na-
príklad upraviť stravu. Je dôležité, aby bola 
bohatá na vlákninu, vitamíny. Konkrétne by 
bolo vhodné zaradiť na svoj jedálny lístok 
potraviny ako cesnak, jablká, pohánku, cit-
rusy, strukoviny, celozrnnú cestovinu, listovú 
zeleninu či orechy, pažítka či napríklad žih-
ľavové listy. Vyskúšať by sme mohli aj šťavu 
z  mrkvy. Naopak, vylúčiť alebo maximálne 
zminimalizovať je vhodné alkohol, tabak, vy-
prážané jedná, torty, koláče.

Čo sa týka vonkajšieho použitia, na obklady 
je vhodný kostihoj lekársky. Používa sa na-
strúhaný koreň, ktorý si priložíte na noc ako 
obklad. Aj keď športovanie pomáha, predsa 
len treba znížiť druh pohybu, kde dochá-
dza k nadmernému otrasu ako je napríklad 
vzpieranie, tenis. Vhodnejšie je bicyklovanie, 
plávanie, turistika. 

Takto by sme mohli pokračovať o  tom, ako 
nepoužívať vosk, vyhýbať sa saune, vyso-
kým opätkom... Ale je najvyšší čas, aby sme 
sa pozreli na možnú duchovnú príčinu kŕčo-
vých žíl. 

Ak sa nad tým zamyslíte, dáva zmysel, že člo-
vek trpiaci varixamy v samotnej svojej hĺbke 
túži po väčšej slobode a  voľnom čase, ale 
nevie, ako to spraviť, ako o to požiadať. Vzal 
si na seba mnoho úloh a prikladá im väčší vý-
znam, než naozaj majú a to spôsobuje, že je 
stále vo väčšom strese a napätí. Preto stráca 
radosť pri uskutočňovaní toho, čo si dobro-

voľne na seba naložil, naopak, začína voči 
tomu pociťovať možno až nenávisť. Samo-
zrejme, tu by sme sa mali pozastaviť aj nad 
tým, na ktorých častiach sa kŕčové žily ob-
javili a riešiť aj z tohto uhlu pohľadu možnú 
príčinu. Ak nohy – neochota niekam ísť? Ale-
bo snaha ujsť ale strach pred budúcnosťou? 
Zodpovednosťou? Takto sami môžete prísť 
na mnoho, stačí počúvať svoje srdce, dušu, 
vyššie Ja, nech už preferujete čokoľvek. 

Toto ochorenie v  závislosti od svojej inten-
zity dáva svojmu majiteľovi najavo, že jeho 
život mu príde ťaživý, ťažký, obtiažny. Zrej-
me je čas, aby sa človek zamyslel nad tým, čo 
MUSÍ	a prestal	sa	riadiť	tým,	že	niečo	je	PO-
TREBNÉ	spraviť.	Podstata	je	úplne	jednodu-
chá. Naučiť sa oddychovať bez pocitu viny, 
že oddychovaním strácame na svojej hod-
note, dobrote a nepomáhame iným. Prestať 
počúvať hlas, ktorý šepká, že treba robiť viac 
a viac, pretože to určite nehovorí vaše srdce. 
Naopak, počúvať by sme mali práve srdieč-
ko, ktoré hovorí, že máme právo robiť to, 
čo robíme s  láskou a  radosťou. Že nie vždy 
je nutné na seba navaliť povinnosti, úlohy, 
nedajbože aj riešenie problémov iných ľudí. 

A možno pochopenie tohto princípu a jeho 
úspešná aplikácia do srdca a  každodenné-
ho života môže priniesť zlepšenie žilového 
ochorenia.

Mgr. Pavlína Krétová
www.inou-optikou.webnode.sk

Vápnik: podporuje rast vlasov a zabraňu-
je ich vypadávaniu
Existuje veľa dezinformácií o dôležitosti váp-
nika pre zdravé vlasy a zamedzenie ich vypa-
dávania. Aká je pravdivá odpoveď? Vápnik je 
potrebný pri raste zdravých vlasov ako súčasť 
dobre vyváženého nutričného plánu, ktorý 
sa uplatňuje na podporu rastu vlasov alebo 
v  rámci preventívneho programu pri vypa-
dávaní vlasov. Vápnik sám o  sebe však nie 
je tajomný čarodejný prútik, ktorý okamžite 
zastaví vypadávanie vlasov alebo podporí 
15-centimetrový rast vlasov cez noc. Avšak, ak 
máme porušenú rovnováhu vápnika, určite to 
má vplyv aj na rast zdravých vlasov. Navyše, 
nedostatok vápnika má ďalekosiahle zdravot-
né následky nielen na naše kosti a  zuby, ale 
spôsobuje tiež celý rad kŕčov svalov a spazmy. 

Predpokladá sa, že dostatok vápnika:
•	 je dôležitý pri minimalizácii rizika mŕtvice 

tým, že reguluje srdcový tep a zrážanlivosť 
krvi

•	 pomáha v prípadoch spastickej alebo chro-
nickej zápchy

•	 pomáha budovať silné svaly
•	 zmierňuje všetky typy artritíd a  svalovú 

stuhnutosť

Ako zvýšiť príjem vápnika?
Pre primárne účely podpory rastu vlasov 
a prevenciu ich vypadávania môže byť oveľa 
menej výhodné užívať len výživové dopln-
ky vápnika, ako keď začleníme potraviny 
bohaté na vápnik do svojho každodenného 
jedálnička. Najrýchlejší efekt pre vlasy, kožu, 
nechty a zuby dosiahneme, ak kombinujeme 
potraviny bohaté na vápnik spolu s užívaním 
výživových doplnkov, ktoré obsahujú vlaso-
vé vitamíny a minerály vrátane vápnika. 

Výber potravín, ktoré okrem vitamínov 
a minerálov sú bohaté na vápnik
Najbohatším zdrojom vápnika je surové 
nepasterizované mlieko a mliečne výrobky: 
sú syry a  jogurty. Ak netolerujeme laktó-
zu alebo nemôžeme konzumovať mlieko 
a  mliečne výrobky z  iného dôvodu, vápnik 
nevyhnutný pre dobre vyvážený nutričný 
program nám môžu poskytnúť tieto ne-
mliečne potraviny: kostná múčka, mušle, 

olivy, tuniak, losos, sardinky, celozrnné pro-
dukty,hnedá ryža, strukoviny (hrach, fazuľa, 
šošovica, sójové bôby), pekanové orechy, 
vlašské orechy, mandle, lieskové orechy, 
ustrice, horčica, melasa, zelenina(žerucha, 
brokolica,	 karfiol,	 pór,	 kapusta,	 paštrnák),	
tmavozelená listová zelenina(kel, hlávkový 
šalát, špenát), citrusové plody, vajcia, hro-
zienka,	sušené	slivky,	sušené	figy

Viac sa dočítate v knihe ODDELENÁ STRAVA - 
KRÁSA PRICHÁDZA ZVNÚTRA

REČ NÁŠHo TELA Varixy - kŕčové žily
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Nový priateľ v núdzi
Sú rôzne formy vďačnosti, ale moja v  tej 
dobe, bola nevyčísliteľná. Najskôr sme bývali 
doslova v pivnici. Jedna izba, umývadlo,kto-
ré viselo na jednom háku, dve vojenské po-
stele, stôl a  stolička s  troma nohami. Preto, 
keď sme dostali byt na sídlisku, boli sme 
šťastní. V  tom období som už mala ťažko 
chorú mamičku.
Na sídlisku sme boli úplne odrezaní, autobus 
chodil do mesta ráno, na obed a  ku veče-
ru. Kočík nebrali, preto sme chodili do ma-
terskej škôlky v  meste peši. Nebol telefón, 
o mobiloch sa ani nechyrovalo.
V  nemocnici, kde som vtedy po ukončení 
školy pracovala, bol hospitalizovaný pán po 
operácii chrbtice.
Hneď sme si „padli do oka“.
Bol skromný, zlatý. Cez moje nočné sme-

ny, pokiaľ nebola práca, sme prekecali celé 
hodiny. Mali sme veľa spoločných záujmov, 
hlavne čo sa týkalo športu. On aktívne v mi-
nulosti športoval, ako aj ja, veľa čítal...
Vôbec som netušila, kde pracuje. Z  reči do 
reči som mu spomenula, že mám chorú ma-
minku a nesmierne mi chýba kontakt s ňou. 
Nebývali sme v  jednom meste, cestovať 
často som nemohla. Nevedela som, že bol 
riaditeľom pošty. Na tú dobu vysokoposta-
vený!
Jedného dňa som prišla domov a ku nášmu 
oknu sa ťahali nejaké drôty. Celkovo ich bolo 
asi päť medzi panelákmi. Na to prišiel pán, 
zamestnanec pošty a  namontoval nám te-
lefón!
Tie chvíle, keď som sa mohla s maminkou vy-
právať boli vzácne.

Spolu sme sa radovali ak nemala bolesti. 
Spolu sme plakali /aj keď ja tak, aby to ne-
počula/, keď prestali účinkovať analgetiká. 
Volali  sme spolu viac x denne, ale aj celé ho-
diny v noci. Pán riaditeľ, ani si neviete pred-
staviť, čo ste vtedy pre mňa urobili. Tá vďaka 
k vám bola, ale aj je obrovská!
Po jeho prepustení z nemocnice sme sa viac 
nestretli, aj keď býval v tom istom paneláku, 
ako moja svokra.
Keď píšem tento článok, mám otvorené 
okno a  vidím vo vzduchu naťahané rôzne 
drôty. Neviem, kde vedú a čo vedú. V dobe 
mobilov asi nebudú telefónne.
Ale možno aj............

J.H

Teta
S mojim budúcim manželom sme sa poznali 
od  detstva. Chodili sme spolu do škôlky, na 
karnevaly. V  dedine sme mali bojové tými. 
Boje zvádzal horný koniec proti dolnému 
a  keď sme sa stretli v  strede dediny bolo 
nám jedno, či bol chalan, alebo baba - po-
riadne sme sa vymastili. Nepriateľsky sme na 
seba zazerali aj v škole, lebo sme mali triedy 
hneď vedľa seba. Po ukončení základnej ško-
ly sa nám cesty rozišli, na strednú školu sme 
chodili ďaleko od seba. Až prišla maturita, 
úplne náhodná dovolenka pri mori - a bola 
ruka v rukáve. Napriek tomu, že sme študo-
vali 45O km od seba, naša láska vydržala a na 
moje promócie sme si povedali „áno“.

Naša láska bola spečatená narodením dcér-
ky. Vždy som chcela mať prvé dieťatko dcér-
ku, to bola moja podmienka! A  kučeravú! 
A  splnilo sa mi to. Každý muž po narodení 
dieťatka prinesie mamine kyticu, je rád, keď 
sa narodí zdravé dieťa. (/Aj keď isto chcel 

mať prvého chalana.) Moja bábika hneď po 
narodení mala dlhé vlásky. Prvú vetu, ktorú 
mi môj manžel povedal - my musíme tú malú 
ostrihať!

Keď sme prišli domov, začala sa krutá realita. 
Nemali sme kde bývať a tak sa nad nami zmi-
lovali moji rodičia. Z  malého bábätka som 
mala strach, bála som sa ju chytiť, o kúpaní 
ani nehovorím. Svokra bývala iba kúsok od 
nás a tak každý večer sme malú všetci spo-
ločne kúpali.

Šestonedelie si u mňa vybralo daň! Celý čas 
som mala štyridsiatky teploty. Bola som to-
tálne vyčerpaná. Pamätám si, ako vtedy, keď 
už som z teplôt asi delirovala, prišla ku mne 
„teta“ (svokra) a  pýtala sa ma, ako sa mám. 
A ja som jej povedala: “Dobre, teta”.

Celý život som ju tak volala a po svadbe som 
si nevedela predstaviť, že by som ju mala vo-
lať mamička. Radšej som ju ani neoslovovala.

Vtedy mi moja zlatá svokruša povedala: Ja 
som neni tvoja teta, ja som už tvoja mama”. 
Naraz sa vo mne čosi zlomilo, akoby mi spa-
dol veľký kameň zo srdca. Teta bola moja 
druhá maminka a viac som jej teta nepove-
dala!

Aj keď mi moja maminka zomrela, úplne mi 
ju nahradila. Všetci sme ju mali radi, bola du-
chom nádherná. Mala štyroch synov a  pre 
mňa bolo úžasné, keď mi povedala: „Nemám 
dcéru, ale ty si ako moja dcéra”.

Svoju púť  života ukončila u nás v náručí svoj-
ho najmladšieho syna.

A keď sa ukončí moja púť životom, prajem si, 
aby trošku môjho popola posypali na hrob 
maminky 1 a maminky 2.

Nestihli sme si veľa dopovedať a tak urobíme 
pokec partiu.

J.H

Siedme prikázanie... Nepokradneš
Všetci študenti majú hlboko do vačku. 
Každý peniaz sto krát otočí, kým ho minie. 
Moja budúca svokra mala meniny.
Chceli sme jej urobiť radosť – ale ako? Penia-
ze sme nemali, tak aspoň s pekným kviet-
kom. Domček mali na konci dediny a hneď 

naproti bola fara. Okolo chodníka do fary 
boli krásne kríky ruží. A nás nemohlo nič iné 
napadnúť, len jednu ružičku „šlohnúť“. Tete, 
ako som ju vtedy volala, sme zagratulova-
li. Ružička sa jej páčila. Pri pohľade na ňu 
hneď kriticky poznamenala: „Aké sú krásne 

naproti pri fare ruže, len keby ich ľudia ne-
kradli!“ V tom okamihu sme ostali ako oba-
rení. Nevedeli sme,ako zareagovať...
Boli sme radi,že sme jej urobili radosť.
Ale ten vpich po tŕni v prste sa mi dlho hojil.

J.H

PRíBEHy od SRdCA

„Rodina je miestom lásky a života. Miestom, kde láska rodí život.“
(Ján Pavol II.)
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Utekajúce roky
Čas plynul. Mária bola už druháčka, škola ju 
veľmi bavila a  žala veľké úspechy. Mnoho 
spisovateľov v  ľudskom svete priviedla na 
skvelé myšlienky. A ich knihy sa stali známe. 
Po celej rozprávkovej krajine bola vychyte-
nou literárnou múzou. Samozrejme, Anas-
tázia za ňou nezaostávala. Neprešiel jediný 
večer, ktorý by sa nepozrela pomocou krištá-
ľovej gule, ako sa má jej strýko Alojz. Ten sa 
postupne zmieroval s  tým, že sa už nikdy 
nevráti domov a viac sa neuvidia. Ale pred-
sa v jeho očiach bolo vidieť maličkú iskierku 
nádeje. Máš pravdu strýko, nádej, tá umiera 
posledná, pomyslela si smutne Mária.
Zo smutných chvíľ ju vytrhávali stretnutia 
s Anastáziou a Kristiánom.
Chodievali často na prechádzky po krásnom 
parku, ktorý stál pri hostinci. Stromy cez deň 
rozkvitali. Vyzerali ako zástup neviest. Pote-
šenie na ne pozerať, človek hneď pookrial. 
Keď prichádzala čierna noc, kvety zo stro-
mov začali opadávať. Vánok ich zavial na vy-
dláždený chodník, ani kúsok nevynechajúc. 
Vtedy sa všetci vyzuli z topánok, nemuseli sa 
obávať, že si porania bosé nohy. Hrubá vrs-
tva bielučkej voňavej a mäkulinkej pokrývky 
bola na dotyk veľmi príjemná a upokojujúca.
A  Žofia	 s  Dlhofúzom?	 Stáli	 pri	 nej	 v  každej	
chvíli a vo všetkom ju podporovali. Tí dvaja 
len tak rástli pýchou, pretože v  škole dosa-
hovala	vynikajúce	výsledky.	Už	bola	ako	ich,	
ujali sa jej v  jej ťažkej chvíli. A  to platilo aj 
z  Máriinej strany. Tu si našla druhú rodinu, 
týchto dvoch a Anastáziu s Kristiánom. Tie-
to bytosti z rozprávkovej krajiny jej dodávali 
silu. Takto utekali dni, týždne, mesiace, roky 
a Mária rástla a rástla. Blížili sa jej osemnáste 
narodeniny. Dospievala v  krásnu dievčinu. 
Stávala sa z nej žena. K  jej snu vrátiť sa do-
mov, domov do jej sveta, sa pridala ďalšia 
túžba, túžba po láske. 

Osudové stretnutie
Pršalo. Mária sa práve chystala na stretnu-
tie s  Anastáziou a  Kristiánom. Namaľovala 
sa, obliekla a učesala sa. Vyšla z domu a šla 
cez park. Dáždnik si nezobrala, lebo vedela, 
že v  parku nikdy neprší. Dúfala, že dovte-
dy, kým cezeň prejde, prestane. Rýchlo doň 
vbehla. Na tomto prekrásnom mieste slnieč-
ko	 šteklilo	 po	 tvári.	 Už	 pomaly	 vychádzala	
z parku, keď sa za jeho hranicou spustila sil-
ná búrka. Cúvla. Som ja ale hlúpa! Karhala sa 
v duchu.

„Nemáte dáždnik, slečna?“ Len ju tak myklo, 
keď sa spoza kríkov, kúštik od nej, vynoril ne-
známy mladík.
„Ale ste ma vyľakali! Nie, veru nemám,“ riekla 
Mária sklamaným hlasom.
„Nechcel som vás vyľakať, hlboko sa ospra-
vedlňujem. Ja mám dáždnik, môžem vás od-
prevadiť? Kam idete?“ ochotne sa ponúkol.
„Mám stretnutie s priateľmi v hostinci. Je to 
blízko čarodejníckej strednej školy.“
„Poznám to tam. Poďme,“ pohotovo odpo-
vedal. Cesta ale trvala dlhšie. Celý ten čas sa 
rozprávali o svojich záľubách, o škole, o pria-
teľoch, ale aj o  budúcnosti. Ako tak kráčali, 
začalo byť jasnejšie a jasnejšie, až na oblohe 
nebolo ani mráčika a slniečko začalo riadne 
hriať. Keď zastali pred vychýreným hostin-
com, neznámy povedal: „Sme tu, ako rýchlo 
ubehla cesta. Mohol by som vás ešte nieke-
dy vidieť? Pôjdeme spolu do parku? Prosím, 
súhlasíte?“
„Hm... Možno, ak mi prezradíte vaše meno,“ 
riekla váhavo Mária.
„Moje meno je Roland, slečna. A vy, aké ste 
dostali meno?“
„Mária.“
„Môžete prísť zajtra do parku, Mária?“
„Neviem, ani sa dlhšie nepoznáme a...“
„Prosím!“ 
„Nie je to vhodné, stretávať sa potajomky. Čo 
keby som so sebou zobrala aj mojich najlep-
ších	priateľov?	Urobíme	si	priateľské	posede-
nie,“ navrhovala Mária.
„Hm... Ako chcete.“
„O koľkej?“
„Večer o siedmej.“
„Dobre, budeme tam.“ S týmito slovami voš-
la Mária do hostinca. Aj on si šiel po svojom. 
V hostinci bolo prázdno. Nikde ani nohy, iba 
Anastázia sedela hneď za prvým stolom. 
Kristián sa preoblieka vo svojej šatni, pre-
letelo jej mysľou. Sadla si na druhú stoličku 
hneď vedľa Anastázie.
„Kde si toľko? Meškáš už dvadsať minút! Ako 
si išla, ešte k tomu bez dáždnika a pritom si 
úplne suchá? To nie je možné! Veď ešte pred 
malou chvíľkou lialo ako z  krhly,“ začala ju 
Anastázia spovedať, hoci sa Mária ešte
nestihla ani poriadne usadiť. „S niekým som 
sa zahovorila... A ten niekto mal aj dáždnik,“ 
váhavo začala Mária.
„Predpokladám, že ten niekto mal aj meno,“ 
vyzvedala, žmurkajúc na ňu svojimi veľkými 
očami.

„Roland,“ rýchlo odvetila. „Romantické 
meno,“ zasnene riekla Anastázia.
„A  zajtra máme stretnutie, veľmi naliehal, 
tak som privolila... Pôjdeme tam všetci traja,“ 
oznámila jej.
„Čože?! Pokojne mi vravíš, že my s Kristiánom 
ti máme robiť garde?
A ešte k tomu na rande?!“ pustila sa do Márie.
„No, ja by som to tak nenazvala, že ,rande‘. 
Skôr by som to nazvala novým začínajúcim 
sa priateľstvom,“ opravila Mária Anastáziu.
„Nič som nepovedala,“ zodvihla ruky na znak 
vzdávania sa.
„Veľmi rád si ho preklepnem,“ ozval sa Kris-
tián, ktorý stál za nimi už dlhšiu dobu. Nech-
tiac si totiž vypočul takmer všetko. Máriu 
s  Anastáziou len tak myklo. „Prepáčte, to 
som nechcel,“ ospravedlnil sa a  pritom na-
hodil nevinný pohľad.
„To nič,“ odvetili obe naraz. „Tak, o  koľkej 
tam máme byť?“ opýtal sa bojovým tónom. 
Z jeho hlasu bolo cítiť obavy.
„Kristián, pokoj,“ pristúpila k  nemu Mária 
a objala ho.
„Hi-hi, Anastázia zasa veľmi preháňa. To 
bude náš nový kamarát. Netreba sa hneď na 
neho takto chystať. Jasné?“ Máriino objatie 
opätoval. „Dobre, ale stále ste mi neodpove-
dali, o koľkej tam máme byť.“
„Večer o siedmej,“ oznámili mu jednohlasne. 
„Už	sa	teším,“	usmievajúc	sa	pustil	Máriu	zo	
svojho náručia.
„Ach jáj, ale teraz nemôžeme nikde ísť. Zno-
vu začalo pršať,“ skonštatovala Mária, po-
zerajúc sa von cez oblok, a  rýchlo zmenila 
tému. Tak ostaneme tu,“ pohotovo našiel 
odpoveď. Sadli si k Anastázii a rozprávali sa 
až do neskorého večera.
Keď	prišla	domov,	Dlhofúz	aj	so	Žofiou	dávno	
spali. Čarodejovo hlasné chrápanie sa ozýva-
lo po celom dome. Priam sa celý dom otriasal. 
Mária šla do kúpeľne a umyla sa. Potom si vo 
svojej izbe obliekla pyžamu a ľahla si spať.

Pokračovanie nabudúce

Simone Sophie Stewart
Úryvok z knihy mÁRIA A ČARoVNý PRSTEŇ

„Rozprávky sú ako reťaz. Obopínajú svet a spájajú ľudí odvšadiaľ.“
(Jan Werich)
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Smiech
Smiech je emócia, ktorou vyjadrujeme ra-
dosť, šťastie. V  dnešnej dobe sa však ľudia 
smejú málo ....
No keď sme šťastní a smejeme sa, všetky naše 
neduhy sa vytratia. V očiach nám zažiaria is-
kričky šťastia a v srdci zahorí plamienok tepla, 
lásky i šťastia. Vďaka smiechu nás obchádzajú  
choroby. Ľudia by sa teda mali smiať. V  nie-
ktorých životných situáciách je to síce naozaj 
zložité, no aj napriek tomu sa dá pozbierať 
a začať znovu žiť. Žiť aj s pomocou smiechu. 
Tak, ako je to napríklad v dnešnom príbehu. 
Často chodievame s  maminou na dovolen-
ky, také týždňové zájazdy. Chodievame po 
Slovensku, spoznávame rôzne kraje, rozličné 
pamiatky...
Väčšinou navštevujeme kúpeľné mestá a ku-
pujeme si pobyty so zabezpečenou stravou, 
ubytovaním i nejakými procedúrami.
V jedálni nás usadia a často sme pri jednom 
stole štyria alebo aj ôsmi.
Tak to bolo aj minulé leto, kedy sme sa vy-
brali na týždeň do Trenčianskych Teplíc. Pri 
stole sme sedeli štyria-ja s mamou a dve pa-
nie, ktoré sem tiež prišli na dovolenku.
Jedna si získala moje veľké sympatie (a určite 
nielen moje), pretože sa stále smiala. Volala 
sa Darina. Pomyslela som si: „Aký musí mať, 
táto pani, jednoduchý život, dobrého man-
žela, starostlivé deti.....“ V  jej očiach som na 
prvý pohľad zbadala radosť.

No kdesi v  ich hĺbke sa ukrývalo utrpenie, 
bolesť.	Utrpenie,	ktoré	si	však	bežný	človek	
všimnúť nemohol a keď nám pani Darina po 
niekoľkých dňoch porozprávala svoj príbeh, 
iba som počúvala s otvorenými ústami.
Nemala ešte ani osemnásť, keď sa vydala. 
Rada sa smiala, no tento jej smiech ju skoro 
prešiel, keď ju muž zbil už počas svadobnej 
noci a  bil ju hlava-nehlava každý deň. Zná-
silňoval ju a  „vďaka“ tomu sa im po dvoch 
rokoch narodilo dieťa-dievčatko. Volala sa 
Anka.
Anka bola zdravá, krásna, múdra a  vyrasta-
la z  nej šikovná mladá dáma. Darina aspoň 
v nej mala útechu, hoci jej manžel a jeho bit-
ky stále pokračovali. Jeden večer, keď Darine 
podnapitý nadával, začal ju škrtiť, hodil o zem 
a kopal do nej, malá Anka sa ju snažila brániť. 
Sotil do nej, Anka spadla na roh linky a rozbila 
si hlavu. On stŕpol, Darina hneď zavolala po-
moc, no bolo už neskoro. Anka bola mŕtva. 
Darina sa od žiaľu skoro zbláznila a  vtedy 
povedala „dosť“. S  týmto vrahom žiť ďalej 
nebude! Obvinili ho, aj ho na istý čas zavreli 
do väzenia a pre Darinu to odvtedy bol muž, 
ktorý jej zabil dcéru. A  tak podala žiadosť 
o rozvod. 
O pár dní ich rozviedli a Darina si našla pod-
nájom.	Už	žila	pokojný	život,	stále	síce	plný	
smútku a  žiaľu, ale aspoň neboli bitky na 
dennom poriadku. Všetko, čo doteraz preži-

la, bola však veľká, ba priam obrovská záťaž 
pre jej organizmus a ten jej to dal najavo. Da-
rina vážne ochorela, no vďaka chemoterapii 
a liekom zvíťazila nad chorobou.
„Vieš Zuzka, bola som, hlavne zo smrti svojej 
dcéry strašne nešťastná, no povedala som 
si, že nemá význam žialiť za niečím, čo sa už 
stalo. Je to minulosť, tú nezmením, pokazím 
si iba svoj život a ak už nechcem trpieť ne-
jakou chorobou, musím sa naučiť smiať a ra-
dovať sa zo života.“
V  tej chvíli som si uvedomila, že sa treba 
radovať z  maličkostí, tešiť sa aj z  vychádza-
júceho slnka, príjemnej vône kávy, pekné-
ho výhľadu z  okna, alebo aj z  toho, keď na 
ulici stretnem známeho, ktorý ma pozdraví 
a  opätovať mu tento pozdrav s  úsmevom. 
Veď už samotný bezbolestný nádych môže 
každý človek pokladať za šťastie a pocit šťas-
tia je predzvesťou úsmevu, smiechu. 
Večer by sme si mali líhať do postele s úsme-
vom na perách a so slovami vďaky za každý 
vydarený deň. Smiať sa, cítiť pokoj v  duši 
a radovať sa zo života. Pretože všetci  chce-
me byť zdraví a nemať problémy.
Veď smiať sa je také ľahké. Úsmev predsa ne-
stojí nič a pritom prináša mnoho. A nik nie je 
taký bohatý, aby sa bez neho zaobišiel a na-
opak, nik taký chudobný, aby ho nemohol 
darovať.

Zuzana Števáková

oplatí sa veriť svojim snom
Bola som celkom bežná žena, s bežnými ra-
dosťami a  starosťami. Tí, ktorí poznáte môj 
príbeh, viete ako to všetko bolo. V  ničom 
som sa nelíšila od iných ľudí. Alebo predsa 
len? Išla som za svojim snom, hoci mnohí 
mi vraveli, že to nemá význam. Mnohí sa 
pokúšali ma zastaviť, mnohí mi hádzali po-
lená pod nohy, mnohí odmietli byť súčasťou 
mojich „šialených“ plánov. Azda som mala 
šťastie,	že	v tej	dobe	moje	deti	fičali	na	roz-
právkach a tak som mala denne pred očami 
to, že zázraky sa dejú. Postupom času som 
na zázraky prestala veriť. Začala som sa na 
ne spoliehať. Rozviedla som sa a  pre mno-
hých „priateľov“ som sa stala symbolom vy-
šinutosti. Pre iných som bola vzorom a moti-
váciou. Proti gustu žiaden dišuptát...
Nebudem Vás tu kŕmiť lacnými frázami 
o tom, aké bolo všetko jednoduché. Nebolo. 
Padala som, aby som mohla opäť vstať. Pla-
kala som, aby som sa dokázala opäť usmiať 
a  ísť ďalej. Pochybovala som, aby som opäť 
mohla začať veriť...
Nie, nebolo to ľahké obdobie. Na jednej 
strane stáli ľudia, ktorí mi verili a  podporo-
vali ma. Na druhej na mňa hľadeli cez prsty 
a klepkali si na čelo.

Môj syn mal vážne zdravotné problémy a ja 
som bola v stave nechať všetko tak. Zrazu mi 
nedávali zmysel ľudia, ktorých som denne 
motivovala. Zrazu pre mňa boli bezvýznam-
né medaile zo súťaží a  prekonávanie samej 
seba. Podrazili ma blízki ľudia... Celý môj ži-
vot smeroval k tomu stať sa katastrofou. Bola 
som nešťastná, ubolená a utrápená.
A v týchto chvíľach sa objavili ľudia, ktorí ma 
zdvihli a povedali: „Poď, Ty to dáš! Kde je Xena, 
kde je človek, ktorému som kedysi uverila?“ 
A  tak som išla... Možno bezcieľne, ale išla... 
A  odrazu sa začali diať krásne veci. Čoraz 
častejšie som na slová: „Ty máš ale šťastie“ 
odpovedala: „Karma je zdarma.“ Tam niekde 
som začala veriť, že všetko bude zasa dobré. 
Nie je to dobré, je to výborné! Mám spojenie 
so zemou, ktoré mi nedovoľuje lietať v obla-
koch, ale mám vieru v seba a v to, že na sve-
te je množstvo ľudí, ktorí mi radi pomôžu. 
Dôkazom toho bolo aj tohoročné podujatie 
Žime spolu, dôkazom toho sú správy, e-ma-
ily, či telefonáty od všetkých Vás. Dôkazom 
toho sú aj uznania od ľudí, ktorí mi neverili. 
Dnes hľadím sama sebe do tváre na televíz-
nej obrazovke a som vďačná, že môžem byť 
súčasťou projektu, ktorí mení históriu. 

Som v  bode, kedy sa môj sen splnil. A  tak 
idem snívať ďalej.
Pretože #mamnato

Dagmar Sváteková
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Neprestávajte veriť
O  skleróze multiplex či únavovom syndró-
me sa často hovorí, že sú to tichí zabijacii. 
Prichádzajú pomaly, potichu. Nepozorova-
ne. Keď však lekár vynesie konečný verdikt 
je to ako keby ste dostali od majstra sveta 
v  boxe najvyššej váhovou hmotnosti tvrdú 
ranu na solar. Je to šok a mnohí z nás skončili 
na psychiatrických klinikách. Je veľmi ťažké 
a doslova až nemožné zvládnuť informácie, 
čo nás v  budúcnosti môže čakať. Strach sa 
miesi s beznádejou, silnými depresiami. Ľu-
dia padajú na dno.
Na prvý pohľad bežná únava, ktorú okolie, 
česť výnimkám zľahčuje a nechápe. Aj preto 
sa mnohí uzatvárajú radšej do seba, lebo im 
nik nerozumie.
Toto všetko som si osobne prežil na vlastnej 
koži. Vyzerám ako spokojný bežný človek, 
doslova bez problémov a chápem, že je ťaž-
ké mojim slovám uveriť. Je to však pozlátko 
i keď mnoho mladých ľudí už musí používať 
paličku. Ja som na tom vcelku dobre. To, že 
niekedy dokážem vstať iba na obed so za-
ťatými zubami, že sú dni keď nevládzem 
ani ťukať do klávesnice a  prejsť pár metrov 
mi vtedy spôsobuje väčšie ťažkosti ako ab-
solvovať maratón, s  tým som sa už dokázal 
vyrovnať. Aj keď to možno vyzerá ako klam-
stvo či nenormálne, som rád, že aspoň takto 
žijem. Našimi kamarátkami, ktoré ako sa 
zvykne hovoriť nás držia nad vodou, sú lieky, 
injekcie či infúzie.
To však ale neznamená, že nežijeme. Každý 
z nás si túto cestu prešiel inak. Niekomu po-
mohli najbližší, iným priatelia, ďalším skúse-
ní psychológovia. Aj napriek našej chorobe, 
doživotnej nezlomnej partnerke, tak ako Vy 
žijeme a splníme si naše sny a túžby. Nie sme 
na odpis, práve naopak. Mnohým práve tie-

to choroby odštartovali novú etapu života. 
Doslova ich nakopli, a  aj keď to nie čudne, 
žijú plnohodnotnejší život ako mnohí zdraví 
ľudia.
Preto všetkým, ktorí týmito chorobami trpia 
a ešte sa s nimi úplne nedokázali vyrovnať, 
respektíve všetkým tým, ktorí si v  týchto 
chvíľach vypočujú rezultát, aký som si vypo-
čul ja, chcem odkázať, aby napriek silnému 
psychickému tlaku si uvedomili, že život aj 
s týmito	chorobami	bude	mať	zmysel.	U nie-
ktorých ja som nebol výnimkou, bude mu-
sieť prísť k  prehodnoteniu životných hod-
nôt, zmyslu života. S  niečím sa síce budete 
musieť bolestne rozlúčiť, no niečo nové Vás 
čaká a verte, že vďaka tomu sa žiť oplatí. Že 
to nie je iba ľúbivé slovné spojenie. Život je 
krásny aj s takýmito chorobami i keď si Vaše 
okolie bude myslieť opak. 
Podstatné je nielen s chorobami sa zmieriť, 
ale nenechať sa zvyklať módnymi trendmi. 
Nepomôžu Vám žiadne náramky, náhrdel-
níky, špeciálne výrobky, ktorých autori Vám 
budú tvrdiť, že vďaka nim nadobudnete zno-
vu energiu. Ak sa vydáte touto cestou, bude 
Vám hroziť trpké sklamanie a budete musieť 
začínať znovu od začiatku.
Hlavnou zásadou a podmienkou pre šťastný 
život je, aby ste sa s chorobami zmierili a na-
učili s nimi žiť. Nie je to ľahké, inej cesty však 
niet. Ďalej je veľmi dôležité v pokoji a kľude, 
ak sú choroby už vo vyššom štádiu, nájsť 
nový zmysel života. Niektorí z  nás musia 
odísť na invalidný dôchodok ako ja, to však 
neznamená, že život končí. Treba si iba nájsť 
nové ciele, ktoré Vás budú vnútorne napĺňať 
a obohacovať. Aj s paličkou, či na vozíku to 
ide, verte mi. Zároveň, ale hneď v  začiatku 
treba vytesniť informácie o  najvyšších štá-

diách choroby, pretože potom sa depresií 
nikdy nezbavíte. Vašimi pomyselnými barlič-
kami nech sú Vaši najbližší, kamaráti, priate-
lia. Vaše koníčky a záujmy, Vaše sny a túžby. 
Nikdy, ale nehľadajte na prvý pohľad príťaž-
livé skratky či pomoc, ktorá je síce omamne 
trblietavá a  voňavá. Vôňa časom vyprchá, 
trblietko stratí lesk a príde tvrdé prebudenie.
Snažte sa za každú cenu žiť svoj vlastný život 
a ak si niekedy neviete radi, pomôže aj zatra-
covaný internet či sociálne siete, kde ľudia tr-
piaci rovnakými chorobami sa iným, v tomto 
okamihu menej šťastným snažia zmysluplne 
poradiť či ich inšpirovať. Nehľadajte rýchle 
recepty, zázračné kurzy či úžasné vecičky 
predchnuté vraj zázračnou energiou. 
Buďte vždy za každých okolností vždy sami 
sebou a nehanbite sa za svoje choroby. I keď 
je naša spoločnosť orientovaná na silné 
osobnosti, to nie je Váš problém. Nehanbite 
sa hovoriť o svojich pocitoch či zdravotných 
problémoch. Ak ste unavený, nesiľte sa, aby 
ste vyzerali happy. Ak potrebujete pomoc, 
nesnažte sa byť za každú cenu silnou osob-
nosťou a  nehanbite sa poprosiť o  pomoc. 
Každý človek je síce jedinečný a iný, ale rad-
šej sa snažte eliminovať prehnanú ľútosť či 
láskavosť, ktorá zväčša ubíja ako pomáha.
Som presvedčený o  tom, že ak som sa ja 
s chorobami dokázal vyrovnať, dokážete to 
aj Vy. A nielen to. Dokážete omnoho viac ako 
ja, len si neprestávajte veriť. A  svoju vieru, 
sny a túžby si nenechajte za žiadnych okol-
ností vziať. Ste síce vážne chorí, ale nie ste na 
odpis. Život je krásny a oplatí sa žiť i keď ste 
momentálne možno presvedčení o opaku.

Želám Vám krásny život, 
Hraško Peter

Závan minulosti  (úryvok) 
Je sychravo a  zima mi zachádza až neviem 
kam... Do každého kroku sa nútim. Myš-
lienky mi skáču ako na trampolíne od Ruda 
k Vierke. Čo mám robiť? Keby tu bola babina, 
poradila by mi. Nemôžem uveriť, že zajtra je 
Silvester. Za pár mesiacov sa mi život radikál-
ne zmenil. Nabral až príliš rýchly spád. Ľudia, 
ktorých som spoznala, mi ukázali, že sa dá žiť 
oveľa zaujímavejšie a plnohodnotnejšie, a to 
aj bez rozdielu veku.
Doteraz sa ma všetky tie tajomstvá netýka-
li. Preplávala som popri nich ako pozorova-
teľka. Nemusela som sa s nimi pasovať, len 
stáť nablízku, ak bolo treba. Teraz je to však 
iné. Nie raz som počula, ako niekto opatro-
val starenku, lebo dúfal, že získa po jej smr-

ti majetok. Ak by som niečo také počula na 
svoju adresu, položilo by ma to. Až mi z toho 
naskakuje husia koža. Desí ma to. Toto je 
len jedna z  vecí, z  ktorých mám strach. Ak 
to celé praskne, Peter ma roznosí v zuboch 
ako handrovú bábiku. Nestihnem sa ani spa-
mätať a za chrbtom budem mať brata, ktorý 
len tak striehne, kde mu niečo kvapne. V ta-
komto prípade nezaváha ani sekundu a sad-
ne na lietadlo. Začne sa peklo oveľa väčších 
rozmerov, aké som zažívala pri dedičstve po 
babke. Hm... a to mám ísť večer k Sáre. S ta-
kouto náladou a chaosom v hlave ma pošle 
rovno do čerta. Nite myšlienok mi pretŕha 
zvonenie mobilu... Sára.

Monika Jalakšová
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M H V Y D R A L Ť A Ž B Y A Y V C
A A S O A D A S M E N K Í CH V E E
R Y M A N Z O Z A M A T O Č P N A
E O D U A N O O B R E P K A R N É
V S T A T A B R V R E B R D E C T
E O S U S Č M R A I H T A M Á R L
R O H L A V A Z A L S R D C E P Ť
K O A N A N A N A L B O A T I A S
M S Z N Y N I D E L E K I N L L O
R Z Á CH O D I C B I I N D R I E K
A D A R O P I N E A A B N M B C Ľ
V A K R O D I F A N E C I Š O K E
Y D Y S U R T I C Y Y T E V K Ý V

oSEmSmERoVKA
Legenda: ALIBI, ASTANA, AUTOR, BACIL, 
BATAT, BLANA, CITRUSY, DOMOV, 
DRIEK, EPOCHY, FIDORKA, HRANICE, 
INDIA, KOŠICE, LIANY, LIMIT, MAMUT, 
MOHUTNOSŤ, MRAVY, NAZARET, NIKEL, 
OBČAN, OBILIE, ODMENA, OSIVO, 
OZNAMY, PALEC, PORADA, REPKA, 
RODINA, ROTUNDA, ROZCHOD, SALSA, 
SLANINA, STRAPEC, SVADBA, ŤAŽBY, 
TERASA, TRETINA, UDICE, VANÁD, VAZAL, 
VEĽKOSŤ, VRAKY, VRANY, VYDRA, VÝKVET, 
ZÁCHOD, ZAMAT.

Tajničku osemsmerovky tvorí 34 nevyškrtaných 
písmen.                                         Autor: Marek Pataky

Odpoveď: .........................................................................................................................



október - december 2018  I  Inak obdarení  I  31www.inakobdareni.sk

PREDSTAVUjEME ¨

Vedeli ste, že môŽETE ZíSKAť ZdVíHACIE ZARIAdENIE 
ÚPLNE ZAdARmo? Poradím Vám ako na to...

Zdravie je veľmi krehké. Niekedy stačí sekun-
da a zmení sa život v celej rodine.

Keď sa mi pred 18 rokmi narodila Katka 
a mala vážne zdravotné problémy, lekár mi 
povedal: „Pani, pripravte sa na to, že kde je 
chorý člen v rodine, tam je chorá celá rodi-
na.“ V  tom momente som to nechápala. Až 
po čase som si uvedomila, akú veľkú pravdu 
som od neho počula.

Pacient po autonehode, alebo po mozgovej 
príhode ostane ležať na lôžku a príbuzní ne-
vedia čo majú skôr robiť, či sa starať o ležia-
ceho člena rodiny alebo rozmýšľať nad tým 
ako hľadať pomoc. Sú bezmocní a  nemajú 
silu všetko zvládať. Viem, poznám to veľmi 
dobre. Veľakrát som potrebovala, aby ma 
niekto nakopol, povzbudil, pomohol...

Katka mi ukázala smer, pomohla otvoriť dve-
re k  tomu, aby som pomáhala ľuďom, ktorí 
majú vážne zdravotné problémy.

Pracujem	vo	firme	SPIG	s.r.o	ako	konzultant-
ka. Mojou úlohou je osloviť ľudí, ktorí potre-
bujú v dome alebo v byte vyriešiť bezbarié-
rovosť.

CHCETE ZVLÁdNuť VAŠE SCHody?
ĽAHKo A BEZPEČNE do VANE?
S  nami môžete mať stoličkový výťah, 
schodolez či plošinu ZADARMO!!!
Ste ŤZP?

Môžete získať štátny príspevok až do 
95% z ceny až do 11 617,88€
Doplatok do 10% vám pomôže uhradiť 
naše občianske združenie Inak obdarení 
– KLUB SPIG.
Na základe vlastnej skúsenosti môžem od-
poručiť stropné zdvíhacie zariadenie. Veľkou 
výhodou je to, že stropný zdvihák je namon-
tovaný do pevného stropu alebo bočných, aj 
sadrokartónových stien a preto nezavadzia. 
Existujú vaky na vertikalizáciu, toaletný vak 
a kúpací vak s oporou hlavy.

Na posteli som dala Katku do kúpacieho 
vaku a previezla do kúpeľne a vo vani rýchlo 
osprchovala a pritom som si vôbec nenamá-
hala chrbticu. Taktiež, keď Katka nechcela 
ležať, dala som ju vo vaku do kuchyne a vo 
visiacej polohe sledovala čo robím. Keď bola 
v zmenenej polohe, rýchlejšie sa jej uvoľňo-
vali hlieny a ľahšie sa jej potom dýchalo.  

Firma SPIG nám veľmi pomohla pri zdolaní 
schodov na poschodie. Máme úzke schodiš-
te a vyrobili nám šikmú schodiskovú plošinu 
na mieru. Katku v kočiari som dala na plošinu 
a vyviezli sme sa na poschodie. Poradili sme 
si aj v zákrute. 

Ako som sa dostala k týmto pomôckam?
V prvom rade som si bola vyzdvihnúť tlačivá 
z ÚPSVaR:
•	 Žiadosť o poskytnutie peňažného príspev-

ku na kompenzáciu.
•	 Lekársky nález, ktorý som dala vyplniť ob-

vodnému lekárovi. On priložil najnovšie 
lekárske nálezy od odborných lekárov (ne-
urológ, gastroenterológ, pneumológ,...)

V  žiadosti som čo najpresnejšie uviedla dô-
vod (nevyhnutnosť) potreby danej pomôc-
ky, ako zjednoduší život v rodine. Ďalej som 
doložila:
•	 potvrdenie o  príjme fyzickej osoby s  ŤZP, 

ktorá žiada o  peňažný príspevok na kom-
penzáciu a spoločne posudzovaných osôb 
za predchádzajúci kalendárny rok (pobera-
telia dôchodku doložia potvrdenie /výpis/ 
so Sociálnej poisťovne o  celkovej výške vy-
platených dávok dôchodkového poistenia 
za  predchádzajúci kalendárny rok.

•	 vyhlásenie o  majetkových pomeroch fy-
zickej osoby, ktorá žiada o peňažný príspe-

vok na kompenzáciu alebo fyzickej osoby 
s  ŤZP na účely poskytovania peňažných 
príspevkov na  kompenzáciu.

Všetko	 som	odovzdala	 na	UPSVaR	 a  čakala	
na	 vyjadrenie	 o  schválení	 žiadosti.	 UPSVaR	
má 60–90 dní na odpoveď. Mne prišla klad-
ná odpoveď s  výzvou na doplnenie dokla-
dov s dátumom doloženia.

Vo	 firme	 SPIG	 nám	 vystavili	 predfaktúru	
aj cenovú ponuku. Odovzdala som to na 
ÚPSVaR a čakala na rozhodnutie.

Komplexný posudok a rozhodnutie o schvá-
lení príspevku na zdvíhacieho zariadenia 
s uvedenou výškou príspevku mi bolo doru-
čené. Následne po pripísaní peňazí na účet 
som	komunikovala	s firmou	SPIG	a prišli	mi	
namontovať zdvíhacie zariadenie.

Nakoniec	som	na	UPSVaR	odovzdala	faktúru	
a potvrdenie o zaplatení (výpis z účtu).

V  prípade doplatku sa netreba ničoho báť. 
Naše OZ Inak obdarení Vám doplatok zaplatí 
a Vy už len zanesiete potvrdenie o úhrade na 
UPSVaR.

Zdvíhacie zariadenie máte úplne 
ZADARMO.

Iveta Burianeková

OV
ER

ENÁ KVALITA

rokov na slovenskom tr
huVolajte bezplatnú linku 0800 105 707, 

alebo pošlite e-mail na spig@spig.sk
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Sociálna oblasť je dielo, ktoré nikdy nie je 
ukončené. Služba k životu v séniu si vyžadu-
je úctu k starému človeku. Zväčša ide o cho-
rého, trpiaceho, bezbranného a krivdu zná-
šajúceho človeka. Nie každý je však schopný 
a povolaný k tomu, aby jeho úzke Ja vydáva-
lo isté žiarenie. Sme radi, že väčšina našich 
pracovníkov sa k tomu približuje.

Všeobecný konsenzus kam smerovať v práci 
s mentálne postihnutými a psychicky chorý-
mi ľuďmi u nás v súčasnosti už existuje. Za-
riadenia poskytujúce služby sa v tomto ohľa-
de v rámci Trnavského samosprávneho kraja 
sa zhodujú. Tradičný model, ktorý preferoval 
ošetrovateľskú starostlivosť, ktorá bola málo 
orientovaná na rozvoj klientov vďaka zavá-
dzania štandardov kvality sa menia k lepšie-
mu, čo v konečnom dôsledku pociťuje prijí-
mateľ sociálnej starostlivosti.

Rôznymi aktivitami a nosnými projektmi bú-
rame izoláciu klientov od vonkajšieho sveta, 
jedná sa hlavne o  klientov s  ťažším postih-
nutím.

Zriaďovateľom Domova sociálnych slu-
žieb pre dospelých Košúty je Trnavský sa-
mosprávny kraj. Sídlime v  obci, ktorá má 
približne 1800 obyvateľov. Nachádzame 
sa štyri kilometre od Galanty a  taktiež od 
Sládkovičova. Samotná budova sa skladá zo 
starej časti kaštieľa a architektonicky prispô-
sobenej novej časti. Prednú časť kaštieľa dal 
postaviť gróf Gyula Abrahámffy v roku 1896. 
V  roku 1953 sem umiestnili sociálne zaria-
denie, ktoré prešlo viackrát rekonštrukciou 
a  prístavbami. Pre zhoršenie zdravotného 
stavu klientov v  roku 2001 došlo k  repro-
filizácii	 zariadenia	 na	 domov	 dôchodcov	
a  domov sociálnych služieb pre dospelých, 

pričom od roku 2004 sa datuje len domov 
sociálnych služieb.

Aktivizácia nevráti pôvodný zdravotný stav 
chorého, avšak redukuje spoločenskú izolá-
ciu, zabraňuje ochabovaniu funkcií, rozbíja 
cyklus k  takzvanej naučenej neschopnosti. 
Bolo by žiaduce, aby pracovná terapia bola 
koncipovaná ako príprava na prechod klien-
ta z chráneného do bežného prostredia. Pro-
jektom pod názvom Modernizácia a rekon-
štrukcia sociálnych služieb, naše zariadenie 
v  roku 2006 zahájilo proces skvalitňovania 
služieb a  zo štrukturálnych fondov EÚ sme 
na bezbariérovom prízemí vytvorili terape-
utické chránené dielne: košikársku, tkáčsku, 
výrobu sviečok a mydla. Bolo dôležité zistiť 
ktorý deň, čas PSS vyhovuje, kedy aktivitu 
majú uskutočniť, kedy odpočívajú a  kedy 
majú najlepší výkon. Od roku 2007 vedieme 
štatistický prehľad o  odpracovaných hodi-
nách podľa pohlavia. Technologický postup 
je pod dohľadom odborných pracovníkov 
s  dodržaním bezpečnostných predpisov. 
V tom istom roku sme vyškolili všetkých za-
mestnancov na zdravotnom úseku v oblasti 
bazálnej stimulácie a  stali sa pracoviskom 
bazálnej stimulácie ako prvé zariadenie na 
Slovensku. Preškolenie sa uskutočnilo minu-
lý rok a 2.nadstavbový stupeň sa uskutoční 
na jeseň tohto roku pôvodnou autorkou 
doktorkou Friedlovou z  Čiech. Cieľom vy-
baviť zamestnancov novými poznatkami 
a  praktickými zručnosťami, ktoré následne 
aplikovali u  našich klientov sme organizo-
vali už tri medzinárodné workshopy. Prvý sa 
uskutočnil 5. - 7. 9. 2007 pod názvom Medzi-
národný workshop terapeutických chráne-
ných dielní - Ako na to?, za účasti odborníkov 
z krajín V4. Ďalším medzníkom bolo organi-

zovanie 2. Medzinárodného workshopu pod 
názvom Ekológiou k tvorivosti klientov soci-
álnych zariadení v dňoch 1.-2. októbra 2013. 
Posledný workshop bol jednodňový, a  to 
20.augusta 2015.

Integračný charakter majú nosné programy 
dni otvorených dverí, môj najkrajší literárny 
zážitok, Košutský hudobný kľúč, ktorý má 
taktiež medzinárodný charakter. Tento rok sa 
uskutoční už 11. ročník, kde predpokladáme 
účasť 250 osôb. Prijímatelia sociálnych služieb 
v  rámci Trnavského samosprávneho kraja, 
Česka, Poľska a  Maďarska budú prezentovať 
svoje nadanie v speve, tanci a voľnej disciplíne 
pred rodinnými príslušníkmi a študentmi škôl.

V  roku	 2016	 došlo	 k  reprofilizácii	 poskyto-
vania sociálnej služby a  tým pádom sme 
zriadili časť špecializovaného zariadenia. Od 
roku 2002 zriaďovateľom nášho zariadenia 
je Trnavský samosprávny kraj. Momentálna 
kapacita zariadenia je 69 osôb s počtom 50 
zamestnancov. Zapájame sa do rôznych pro-
jektov a bližšie informácie o aktuálnych da-
niach zverejňujeme na našej webovej strán-
ke https://www.dsskosuty.sk/. Používame 
najnovšie zdravotné pomôcky, máme na 
mysli stropné zdviháky, ktoré uľahčujú mani-
puláciu s imobilnými prijímateľmi sociálnych 
služieb. Veľmi sa nám osvedčili produkty od 
firmy Spig Zvolen. Zatiaľ máme len na troch 
izbách, ale plánujeme celé ležiace oddelenie 
vybaviť s týmito produktmi. 

Sociálna práca je dielo ktoré nikdy nie je 
ukončené, treba hľadať možnosti na spríjem-
nenie, skvalitnenie služieb pre tých, ktorí to 
potrebujú	a vyznávame	filozofiu,	že	starajúc	
sa o šťastie iných, nachádzame vlastné.

Lívia Katona

Premeny sociálnych služieb v dSS Košúty

KoNTAKT
Domov sociálnych služieb pre dospelých

Hlavná 10, 925 09 Košúty

Riaditeľka: PhDr. Lívia Katona, PhD.
telefón: 031 / 784 91 89

mobil: 0911 65 62 80
e-mail: katona.livia@zupa-tt.sk

https://www.dsskosuty.sk/



KRISTÍNA / modus memory
ADAM ĎURICA / PUĽS
                Poddukelský umelecký Ľudový súbor

Moderujú:  JOŽO PROČKO a DUŠAN CINKOTA
Vstup od 13:OO             S ALOU

Enkaustika – maľovanie horúcim voskom, košíkárstvo, maľovanie tričiek a na plátno, 
ozdobovanie sádrových odliatkov, maľovanie na tvár

ZDRUŽENIE NÁDEJ LADOMERSKÁ VIESKA, MESTO ŽIAR NAD HRONOM A OBČIANSKE ZDRUŽENIE MILAN ŠTEFÁNIK
VÁS POZÝVAJÚ NA ŠIESTY ROČNÍK BENEFIČNÉHO KONCERTU PRE OSOBY S MENTÁLNYM POSTIHNUTÍM.

17. október 2O18 o 14:OO
mestské kultúrne centrum žiar nad hronom

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 6€ v predpredaji a 8€ na mieste. 
Predpredaj vstupeniek je v Mestskom kultúrnom centre v Žiari nad Hronom. Počet vstupeniek pre verejnosť je limitovaný v počte 200ks! Zmena programu je vyhradená. Ďakujeme za ústretovosť a za pochopenie.



Kontaktujte nás 
SPIG s.r.o., Tulská 2, 960 01 Zvolen, SK
bezplatná linka 0800 105 707, tel./fax: +421 45 5330 300
e-mail: spig@spig.sk, www.spig.sk, www.inakobdareni.sk

Získajte zvislú plošinu so štátnym príspevkom 
a doplatkom z Klubu SPIG BeZPLatNe!
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