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Jesenné číslo časopisu Vám prináša veľa rôznych zaují-
mavých článkov na spríjemnenie dlhších večerov a po-
chmúrneho počasia. Sme tu pre všetkých, ktorí radi 
čítajú príbehy zo života a inšpirujú sa a nalaďujú na po-
zitívnu nôtu.

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

Upravujete kúpeľňu pre osobu s ŤZP? Možno vám pomôžeme... Minimálne a optimálne rozmery hygienickej bunky:

„Stavba bez bariér“   KÚPEĽŇA
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TERAPIE ¨

Rehacentrum Malovec prináša terapiu, 
ktorá by mala byť prvým krokom v  re-
habilitácii. Ide o terapiu, ktorá pomocou 
studeného lasera pomáha integrovať  
novorodenecké reflexy – Quantum Re-
flex Integration (QRI).
Začiatkom roka absolvovali naše terapeutky 
školenie na integráciu novorodeneckých re-
flexov pomocou studeného lasera. Nasledo-
valo	 niekoľko	mesačné	 štúdium,	 keďže	 ide	
o zložitý mechanizmus fungovania a ovplyv-
ňovania	určitých	dráh,	reflexov,	bodov,	meri-
dián	na	mozgové	centrá,	kým	bola	QRI	tera-
pia zaradená do rehabilitačného programu.

Čo sú novorodenecké reflexy?
Sú	 automatické	 reakcie	 na	 podnety,	 ktoré	
nám	pomáhajú	prežiť	pri	pôrode,	po	pôrode	
–	 hľadací,	 sací,	 úchopový,	 vylučovací	 reflex	
a mnoho	iných.	Neučíme	sa	ich,	sú	vrodené,	
automatické.  jeden z prvých novorodenec-
kých	reflex	je	Morov	reflex,	ktorý	je	dôležitý	
hneď pri prvom nádychu. je to reakcia na 
zvukový,	 vizuálny,	 alebo	 hmatový	 stimul	
a  prejavuje	 sa	 rozhodením	 rúk,	 nôh	 a  pla-
čom. Integruje sa v 4. mesiaci. Ak Morov re-
flex	aj	naďalej	pretrváva,	čiže	nebol	integro-
vaný,	prejavuje	sa	to	napr.	 tikmi,	citlivosťou	
na	 svetlo,	 úzkostlivými	 stavmi,	 neistotou,	
únavou	 (časté	 produkovanie	 adrenalínu),	
oslabenou pozornosťou či nerovnováhou.

QRI Laser využíva	 infračervené	 svetlo,	 čer-
vené	a fialové	svetlo,	ktoré	pomáhajú	obno-
vovať	 všetky	 bunky	 v  tele,	 pôsobia	 priamo	
na	 centrálny	 nervový	 systém,	 na	 tkanivá,	
svaly,	nervy,	meridiány,	kosti,	pomáhajú	lie-
čiť	mozog,	šľachy,	chrupavky,	platničky	a na-
pomáha aj pri liftingu tváre.

QRI je terapia	kombinuje	studený	laser,	zvu-
kové	signály,	metódy	na	integráciu	reflexov,	
stimuluje	kraniálne	nervy,	využíva	akupunk-
túrne	a akupresúrne	body,	dáva	do	rovnová-

hy	nervový	a hormonálny	systém,	stimuluje	
bunky	a podporuje	ich	prirodzenú	liečbu,	či	
zlepšuje lymfatický systém. Zlepšuje beha-
viorálne – kognitívne a telesné schopnosti.

Jednoducho	povedané,	s našim	vývojom	je	
to	ako	s počítačom,	ktorý	má	za	úlohu	inšta-
lovať	ďalšie,	nové	programy	(ďalší	vývoj),	ale	
„vďaka“ vírusom (neintegrovaným reflexom) 
to	 nie	 je	 možné,	 prípadne	 inštalácia	 trvá	
dlhšie,	 alebo	 je	 nepostačujúca.	 Čo	 v  realite	
vyzerá	 tak,	že	častokrát	aj	napriek	veľkému	
úsiliu	sa	zdravotný	stav	nezlepšuje,	prípadne	
minimálne.

Impulzom pre QRI terapiu	 bol	 fakt,	 že	
mnohí naši dlhoroční klienti sa dostávali do 

bodu,	kedy	ich	zdravotný	stav	začal	stagno-
vať. A  my sme hľadali dôvody a  nové mož-
nosti.	 QRI	 terapia	 prináša	 často,	 už	 počas	
prvej	terapie,	znížený	spazmus,	či	pozitívne	
zmeny	v emocionálnej	oblasti,	vďaka	stimu-
lácii	produkcie	endorfínu.	Veľmi	sme	sa	tešili,	
keď	rodičia	chlapca,	ktorý	reagoval	agresív-
ne	na	nové	prostredie,	neznáme	situácie,	na-
zvali	terapiu	„zázračnou“,	pretože	ich	syn	sa	
stal emocionálne stabilnejší a oni bez obáv 
môžu	ísť	so	synom	nakupovať,	či	oddýchnuť	
si pri kávičke. Pri inom klientovi sme očaká-
vali	zlepšenie	v chôdzi,	no	po	pár	terapiách	
začal	rozprávať.	Klientka,	ktorá	pri	snowbor-
dovaní  mala nehodu a  padala 300 metrov 
cez	 skalnatý	 terén	a  vďaka	7	 sedeniam	QRI	
terapie sa mohla už po 3 týždňoch vrátiť do 
pracovného prostredia. Klientkine modriny 
sa nám doslova hojili pred očami.

Taktiež	 mnohé	 zdravé	 deti,	 ale	 aj	 dospelý		
trpia	 poruchami	 pozornosti,	 únavou,	 chro-
nickými	 bolesťami	 a  podobne,	 práve	 kvôli	
neintegrovaným	reflexom,	ktoré	sa	však	na-
učili kompenzovať. Môžu však spôsobovať 
od	ADHD,	autizmu,	depresií,	bolesti,	problé-
mom	s učením,	s koncentráciou,	časté	infek-
cie až po choroby neurologického pôvodu.

Sme	veľmi	radi,	že	QRI	terapia	posúva	hrani-
ce ďalej a pomáha nám dosahovať výraznejší 
progres vo vývoji našich klientov.

Autor:  Mgr. Katka Malovec
RehaZentrum Malovec 

info@therasuit.at

ORI terapia
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¨ SKUTOčNÝ PRíbEH

Pojem bdelá kóma je na Slovensku v pod-
state neznámy. Ako ste sa Vy osobne k tej-
to ťažkej téme dostala?
3. novembra 2006 mal môj brat vážnu auto-
haváriu,	 po	 ktorej	 upadol	 do	 bdelej	 kómy.	
dovtedy som nevedela čo to bdelá kóma 
presne znamená a ani som sa o  to nezaují-
mala. Až tento osudný deň to zmenil.

Situácia v zdravotníctve je alarmujúca, ne-
mocnice nevynímajúc. Aké sú Vaše skúse-
nosti a čím ste si museli prejsť?
Silnou	našou	negatívnou	skúsenosťou	bolo,	
že	ako	prvé,	čo	nám	lekári	oznámili,	bolo,	že	
brat do 3 dní zomrie a  nemá žiadnu šancu 
na	 prežitie,	 pričom	 existuje	 mnoho	 prípa-
dov,	 kedy	 sa	 pacienti	 prebrali	 aj	 po	 20	 ro-
koch. Skôr uvažovali o  darcovstve orgánov. 
Keďže	 mu	 nedávali	 žiadnu	 nádej,	 odmietli	
ho dokonca operovať. My sme sa aj napriek 
všetkým týmto negatívnym skúsenostiam 
rozhodli bojovať a tak až po našom dlhodo-
bom nátlaku lekári pristúpili k operácii moz-
gu. Operácia sa bohužiaľ uskutočnila až po 2 
mesiacoch,	čo	však	už	bolo	neskoro.	

Keďže lekárska starostlivosť i  osobný prí-
stup lekárov zlyhali, akou formou ďalej 
prebiehala liečba?
Päť mesiacov bol brat hospitalizovaný na 
ARE,	kde	bola	od	rána	do	večera	pri	ňom	ma-
minka	a starala	sa	o neho,	lenže	aj	to	sme	si	
museli	vydobyť.	Keďže	sme	však	videli,	ako	
to	funguje	v slovenských	nemocniciach,	roz-
hodli sme sa zobrať si ho domov. Predtým 
sme navštívili vtedajšie štátne zariadenie 
v Šamoríne	–	Čilistove,	kde	sme	bolo	zhruba	
mesiac a kde nám veľmi pomohli. V tej dobe 
to bolo jediné zariadenie kde hospitalizovali 
aj pacientov s diagnózou bdelá kóma. Tam sa 
maminka naučila základom práce s bratom. 
Napríklad	ako	ho	polohovať,	robiť	základnú	
hygienu,	ukladať	do	vozíka,	pretože	bol	veľ-
mi spastický. Bohužiaľ v súčasnej dobe toto 
zariadenie už neexistuje a na jeho mieste je 
golfové ihrisko.

Spomínala ste, že momentálne žiadne za-
riadenie pre ľudí v bdelej kóme neexistuje. 
Ako ste sa s touto skutočnosťou vyrovnali?
Keďže nám potrebné informácie nikto ne-
poskytol,	začali	sme	sami	hľadať	informácie	
a  lekára,	 ktorý	 by	 bratovi	 pomohol.	 Keďže	
na	Slovensku	sme	toho	našli	minimum,	roz-
hodla som sa prihlásiť na Kongres pacientov 
v bdelej	kóme	v Rakúsku,	kde	som	ich	oslo-
vila s prosbou o pomoc. Začala som študo-
vať odbornú literatúru a okrem iných som si 
napríklad urobila kurz bazálnej stimulácie 

a  začala študovať alternatívnu medicínu. 
Postupom času sme sa stali väčšími odbor-
níkmi ako niektorí lekári na Slovensku. Ďalej 
sme začali nakupovať rehabilitačné pomôc-
ky,	 na	 ktoré	 sme	minuli	 všetky	 úspory	 aby	
sme s  bratom intenzívne mohli pracovať aj 
doma. Otec mu vlastnoručne vyhotovil rôz-
ne	pomôcky	na	cvičenie,	okrem	iného	aj	vy-
hrievaný	bazén,	ktorý	je	dobrým	doplnkom	
rehabilitácií. „Pomôž si sám“ by som nazvala 
sociálny systém na Slovensku. Na to nad-
väzujú pobyty v  ARCAdA rehabilitačnom 
centre v Českej republike špecializované pre 
pacientov v  bdelej kóme zakladateľ je pán 
Miloš	Svoboda,	ktorý	má	sám	syna	Dávidka	
13 rokov v  bdelej kóme. V  rehabilitačnom 
centre Neurorehabilitation v maďarskom Šo-
proni,	rehabilitačnom	centre	NATÁLIA	v Hlo-
hovci,	kde	môžeme	chodiť	ambulantne	a je	
finančne	dostupné,	a ADELI	Medical	centre.	

Gro však predstavuje starostlivosť v  domá-
com prostredí.

Aká je na Slovensku podľa Vašich skúse-
ností situácia ohľadom informovanosti? 
Existujú poradenské centrá, ktoré by tým-
to rodinám mohli pomôcť od počiatočných 
okamihov a viesť ich?
V  tej dobe nič podobné neexistovalo. Po 
počiatočnom šoku sme si museli všetky in-
formácie zaobstarávať výlučne sami hlavne 
zo zahraničných zdrojov a po konzultáciách 
sme sa ich okamžite snažili aplikovať na bra-
tovi. Významne nám pri tom pomáhali ľudia 
ako	 napríklad	 pani	 Dedková,	 ktorá	 nás	 zo-
známila s  Vojtovou metódou a  naučila nás 
s ňou pracovať a pomohla nám v začiatkoch 
zabehnúť sa do života s pacientom v bdelej 
kóme v domácej starostlivosti. Trvalo to pár 
mesiacov,	kým	sme	si	osvojili	potrebné	veci	
a stali sa súčasťou nášho života až do dnes.

Situácia ľudí v bdelej kóme je na Slovensku beznádejná. Chýba kvalitná lekárska starostlivosť, rehabilitačné zariadenia, 
stacionáre i zariadenia pre dlhodobý pobyt. Tiež samotná spoločnosť nejaví o týchto ľudí záujem z dôvodov nesprávnych, 
respektíve nedostatočných informácií. Vniesť hlbší pohľad do tejto problematiky nám umožnila pani Mgr. Michaela Hulíko-
vá, predsedkyňa a zakladateľka Občianskeho združenia Pomocná RUKA nádeje, ktoré ako jediné na Slovensku poskytuje 
týmto ľuďom a ich rodinám poradenstvo a snaží sa o medializáciu zviditeľnenie danej problematiky na Slovensku.

Aj ĽudIA S BdELOu KómOu mAjÚ PRáVO NA žIVOT
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SKUTOčNÝ PRíbEH ¨

Čo Vám najviac chýba ohľadne starostli-
vosti o ľudí v bdelej kóme?
Vytvorila	 sa	 tu	 prázdna	 bublina,	 čoho	 dô-
sledkom	 je,	 že	pacienti	 sú	prepustení	 z ne-
mocnice	a nemajú	kam	ísť,	následkom	čoho	
preberajú starostlivosť na svoje bedrá ich 
rodiny.	Na	Slovensku	neexistujú	zariadenia,	
kam	by	mohli	 byť	 títo	pacienti	 umiestnení,	
pokým si rodina doma nevytvorí podmien-
ky,	 aby	 si	 ho	 zobrať	 domov.	 Vznikajú	 tým	
komplikované	situácie,	ktoré	bohužiaľ	nikto	
doposiaľ nemal záujem riešiť. Kým sa rodi-
ny	zaoberajú	čo	ďalej,	a sú	v beznádeji,	pa-
cientom ubiehajú mesiace bez intenzívnej 
rehabilitácie,	 ktorá	 je	 potrebná	 od	 samého	
začiatku k dosiahnutiu zlepšenia zdravotné-
ho stavu.

Po skúsenostiach z nemocnice keby to bolo 
vo Vašej možnosti, čo by ste okamžite zme-
nila?
V  prvom	 rade	 by	 sa	 zmeniť,	 aby	 lekári	 ne-
dávali ľuďom beznádej !!! Nemôžu si dovo-
liť	pred	 rodinou	vysloviť	 –	 „To	 je	 koniec,	 to	
je záverečná“. Lekár nemá možnosť  v  tom 
momente	 zistiť,	 že	 naozaj	 človeku	 zostáva-
jú	 dva,	 tri	 dni.	 Nesmú	 sa	 opakovať	 prípady	
ako	sa	to	stalo	nám,	že	zoberú	ľuďom	vieru.	
je veľmi dôležité aby mali ľudia vieru a  ná-
dej,	pretože	potom	sa	cítia	psychicky	lepšie	
a majú silu ďalej bojovať s ťažkým osudom. 

Čo je pre priaznivý vývoj pacienta v bdelej 
kóme najdôležitejšie?
Pacienti v  bdelej kóme by mali začať s  in-
tenzívnou rehabilitáciou od samého začiat-
ku. Nám osobne veľmi pomohla v  úplných 
začiatkoch:	 Bazálna	 stimulácia,	 Vojtova	
metóda,	 fyzioterapia,	 terapia	dýchania,	ver-
tikalizácia,	 zmyslová	 stimulácia	 -	 zmyslo-
vé	 podnety	 (zvukové,	 hmatové,	 čuchové,	
zrakové,	 atď...	 ),	 postupne	 časom	 pribúdali	
ďalšie	metódy	liečby	v domácom	prostredí,	
ktoré aplikujeme do dnešného dna.  
Títo pacienti by nemali byt vystavovaní 
stresovým okolnostiam a  podľa mňa naji-
deálnejšia liečba je v  kruhu najbližších. je 
tiež	dokázané,	že	títo	pacienti	v prítomnosti	
ľudí,	ktorých	poznajú	a mali	ich	radi,	ich	stále	
vnímajú	pozitívne,	čo	nielen	napomáha	 ich	
kvalitnejšej	liečbe,	ale	aj	kvalite	ich	duševné-
ho zdravia. Cudzie osoby vnímajú negatívne. 
Je	dôležité	si	uvedomiť,	že	láska	lieči	a z tejto	
myšlienky pri liečbe vychádzať.

Založila ste OZ Pomocná RUKA nádeje. 
Aké sú Vaše ciele a  predstavy a  čo by ste 
chcela pacientom v bdelej kóme a ich rodi-
nám ponúknuť?
Mojim	cieľom	je,	aby	sa	občianske	združenie	
stalo pre všetky rodiny s pacientmi v bdelej 
kóme	 centrálou,	 cez	 ktorú	by	 k  nim	prúdili	
všetky	 potrebné	 informácie,	 ktoré	 im	 po-

môžu sa zorientovať v  problematike a  ich 
členom rodiny odporučia potrebnú rehabi-
litáciu a  potrebné kroky pre lepšiu  kvalitu 
života.	Mojim	snom	je,	aby	sa	to	dostalo	do	
takej situácie ako je to napríklad v Nemecku 
či	 Rakúsku,	 aby	 človek	 u  nás	 našiel	 každú	
jednu potrebnú informáciu od samého za-
čiatku,	pretože	vtedy	je	to	najhoršie.	Postu-
pom	času,	keď	sa	do	toho	už	čiastočne	do-
stane	a zorientuje	sa,	stáva	sa	samostatným,	
keďže na začiatku rodina zvyčajne vôbec ani 
len	netuší,	čo	to	vôbec	bdelá	kóma	je.

Čo by ste odkázala týmto rodinám, aby sa 
s  touto ťažkou životnou situáciou prípad-
ne dokázali ľahšie vyrovnať?
ja osobne som nie s  týmto stavom dodnes 

vyrovnaná,	ale	myslím	si,	že	najdôležitejšia	je	
tá	viera.	Veriť,	nevzdávať	sa	za	žiadnu	cenu.	
Odhodlane a vytrvalo bojovať. 
Jednoducho	 si	 povedať,	 že	 musím	 ísť,	 že	
dokážem pomôcť pacientovi na úkor niekto-
rých	vecí.	 Veriť,	 že	 sa	dá	 	 týmto	pacientom	
pomôcť aj keď začiatky bývajú ťažké. Vidím 
to,	 vidím	 tie	 pokroky	 krásne	 aj	 na	 svojom	
bratovi,	 ktorý	 sa	 dokáže	 už	 napríklad	 sám	
najesť.  A to vďaka vytrvalosti a sebazapre-
niu,	 vďaka	 čomu	 sa	 v mozgu	 vytvoril	 nový	
spoj.	Treba	si	uvedomiť,	že	je	jedno,	čo	hovo-
ria	 lekári,	že	sú	to	beznádejné	prípady,	pre-
tože	na	vlastnej	skúsenosti	vidím	a cítim,	že	
tí	pacienti	to	vnímajú,	čo	sa	deje	okolo	nich.

Hraško Peter
Foto : archív OZ Pomocná RUKA nádeje

„Nič nie je v živote také potrebné ako priateľstvo.“ (Aristoteles)
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V roku 2009 sa mi život zmenil z minúty na 
minútu. Po neodbornom lekárskom zákroku 
som sa ocitla na vozíku a bojovala o svoj ži-
vot. Bola som živiteľka rodiny a rýchlo som si 
uvedomila,	že	ten	stav	sa	veľmi	pomaly	zlep-
šuje. Nechcela som ostať doma a poberať so-
ciálne	dávky,	a žiť	bez	realizácie	svojich	snov,	
ktoré som nestihla ako mobilná. Návrat do 
roboty však malo aj svoje ceny. Ako zdravot-
ne	 ťažko	 postihnutá,	 ktorá	 pracuje	 nemám	
nárok na žiadne kompenzačné pomôcky. 
Všetky rehabilitačné pomôcky som si muse-
la zadovážiť z  vlastných prostriedkov. Všet-
ky moje úspory išli na štúdium syna a moju 
rehabilitáciu. Za pomoci mojej sestry a syna 
som sa pohybovala a pohybujem s motoro-
vým	vozidlom,	ktorý	nie	je	prerobený.	Prob-
lém	nastal,	keď	sa	syn	oženil	a odsťahoval	sa	
a založil si novú rodinu. Nákup nového strop-
ného	zdviháku	je	extrémne	drahá	záležitosť,	
hlavne keď aspoň dve miestnosti chcete 
uspôsobiť svojim potrebám. Vtedy mi osud 
poslal do cesty pani Ponickú, majiteľku fir-
my Spig, ktorá	mi	navrhla,	že	na	úrade	práce	
sa nachádzajú vrátené pomôcky v  dobrom 
stave,	 ktoré	môžem	požiadať	 bezplatne	 na	
doživotné užívanie. Takto som sa dostala 
k zdvíhaciemu zariadeniu z Brezna.

Viac než rok používam stropný zdvihák 
z firmy Spig a som s tým veľmi spokojná. 
Okrem pomôcky na presun to používam na 
rôzne	 jednoduché	 cviky,	 napríklad	 nácvik	
balansu	 na	 fitlopte,	 vertikalizáciu,	 tréning	
na	 veslovacom	 trenažéri,	 pomocou	prístro-
ja už cúvam 1 meter dozadu vlastnou silou. 
Pre	niekoho	sú	to	banálne	veci,	ale	pre	mňa	
sú	 to	 fantastické	 momenty,	 keď	 vlastnými	
svalmi viem vyvinutý pohyb. Ďalšie využitie 

a variácie	cvikov	bude	možné	dosiahnuť,	keď	
svalová hmota bude pevnejšia. dúfam a ve-
rím,	že	to	nastane	a budem	môcť	potom	vás	
o tom informovať. Vďaka tej informácií sa mi 
zmenil život a odporúčam aj ostatným tento 
prístroj	používať	nie	len	na	presun,	ale	aj	na	
rehabilitáciu.

Niečo o knihe 
Sociálna práca má hlboké korene v  tradícii 
židovských	 ľudí	 žijúcich	 v  diaspóre,	 ako	 aj	
tradície a ich špecifiká. Avšak žiadny stupeň 
vývoja	nevymazal,	alebo	nenahradil	ten	pre-
došlý,	ale	skôr	obohatil	celú	štruktúru	o nové	
variácie.  Kontinuita a  flexibilita zmien boli 
po celý systém charakteristické pre samotné 
židovstvo. Postupný rast a rozvoj sú pozna-
menané	 dynamickými	 zmenami,	 ktoré	 sa	
objavujú v  histórii židovského národa. Aby 
sme dokázali prínos židovskej komunity so-
ciálnej práce je potrebné poznať a  pocho-
piť ich minulosť a  nájsť jej styčné body so 
sociálnou	prácou.	Môžeme	vysloviť	princíp,	
že v všeobecnosti spoločnosť sa nezaobíde 
bez jednotlivcov. Význam židovstva spočíva 
v tom,	že	nie	len	tí,	ktorí	sa	nachádzajú	v nú-
dzi	potrebujú	 tých,	ktorí	poskytujú	pomoc,	
ale aj poskytovatelia pomoci potrebujú od-
kázaných. Židovskú komunitu navzájom 
spájajú schodné problémy a prostredíctvom 
tejto jednoty dosahujú väčšiu silu. Existu-
je	 preto	 služba,	 ktorú	môže	 uskutočniť	 iba	
spoločenstvo a  v  tejto jednote možno hľa-
dať vzájomnú toleranciu a  porozumenie. 
Aj židovstvo prezentuje idey ako humaniz-
mus,	 sociálna	 spravodlivosť,	 demokracia,	
všeobecnej práva a  úcta k  životu. Vysoko 
vyzdvihuje etické hodnoty a zdôrazňuje mo-

rálne	 hodnoty	 plnenia	 predpisov,	 ktoré	 sú	
zakotvené v Tóre. 

Je	to	odborná	literatúra,	ktorá	sa	dá	čítať	aj	
odzadu. Obsahuje prehľad sociálnych re-
foriem na Slovensku od 19. storočia až po 
dnešok. Oboznamuje čitateľa s  podstatou 
judaizmu,	 židovských	 sviatkov,	 fungovania	
dobročinných spolkov a  významu spolku 
Chevra Kadiša pri ošetrovaní chorých a mŕt-
vych. Podrobne sú spracované pramene 
židovských sociálnych zariadení a charitatív-
nych	spolkov,	pričom	je	bohato	ilustrovaná.	
Kniha je dostupná vo vydavateľstvách Panta 
Rhei, Artforum, Martinus, Gorila a od sep-
tembra je dostupná aj v elektronickej podo-
be,	ako	napríklad	martinus.sk, martinus.cz 
ibookstore, dibuk...

Sociálna práca a dobročinnosť v židovskej komunite

ilustračné fotografie: archív SPIG s.r.o.
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Inklúzia vychádza z  predpokladu, že každé 
dieťa je jedinečné, má svoje silné aj slabšie 
stránky. Rôznorodosť detí je vnímaná ako nie-
čo prirodzené a  normálne. Cieľom inklúzie je 
pomôcť všetkým deťom naplniť svoj potenciál 
a  dosiahnuť osobné maximum v  prirodzenej 
skupine svojich rovesníkov tak, aby to oboha-
tilo obidve skupiny.

Na	Slovensku,	 žiaľ,	 v  súčasnosti	 nemôžeme	
hovoriť ani o  skutočnej plošnej integrácii 
detí so zdravotným znevýhodnením. Hoci aj 
na	Slovensku	máme	príklady	škôl,	ktorým	sa	
darí úspešne vzdelávať deti s  rôznorodými 
potrebami	spoločne,	ide	o výnimočné	prípa-
dy,	za	ktorými	stoja	zanietení	riaditelia	a pe-
dagógovia,	vyvíjajúci	nemalé	osobné	úsilie.

V  Banskej Bystrici sa zanietenci rozhodli 
v  areáli ZŠ Golianova jeden nedeľný deň 
zorganizovať charitatívne podujatie pre deti 
pod názvom „dobehnite“. jeho cieľom bolo 
na základe bezbariérovosti ponúknuť zdra-
vým	 i  hendikepovaním	 deťom	 platformu,	
kde	 vďaka	 športovým	 aktivitám,	 ktoré	 boli	
prístupné	ako	zdravým,	tak	aj	hendikepova-
ným	deťom	umožniť	sa	lepšie	spoznať,	nad-
viazať	priateľstvá,	vďaka	čomu	už	od	malička	
si môžu vytvárať správny vzťah k  hendike-
povaným	 rovesníkom,	 čím	 im	 budú	 môcť	
uľahčovať integráciu do spoločnosti.

Nad podujatím prevzali záštitu naši 
špičkoví športovci,	o ktorých	je	známe,	že	
okrem medailí zo svetových či európskych 
šampionátoch majú srdce na pravom mieste 
a sú ochotní podobné akcie svojou záštitou 
a  osobnou účasťou podporiť. jednalo sa 
o biatlonistku Natáliu Kuzminovú a chod-
ca Mateja Tótha,	 no	 návštevníci	 podujatia	
sa mohli v areály stretnúť aj s ďalšími vynika-
júcimi športovcami.

Pre deti všetkých vekových kategórií bolo 
pripravených mnoho sprievodných podu-
jatí	a  tak	si	mohli	spoločne	vyskúšať	 futbal,	
streľbu	 hokej,	 basketbal,	 bedminton,	 tenis,	
šerm,	atletické	disciplíny,	karate,	Muay	-	thai	
a mnoho ďalších zaujímavých disciplín. Kaž-
dý s malých športovcov mal špeciálnu kniž-
ku,	 kde	 mu	 boli	 zaznamenávané	 úspechy	
v jednotlivých disciplínach a po absolvovaní 
každej z nich bol aj ocenený.

Od rána do areálu napriek horúčave prúdi-
lo	množstvo	 rodičov	 so	 svojimi	 deťmi,	 čím	
prostredníctvom vstupného mohli podporiť 
charitatívny účel podujatia a  zvýšiť celkovú 
sumu finančnej zbierky.

Prítomných zabával a celým podujatím spre-
vádzal	známy	moderátor	Pinďo,	vďaka	čomu	
vládla medzi zúčastnenými vynikajúca nálada.

Záverom podujatia bol zlatý klinec progra-
mu	a to	prerozdelenie	charitatívnej	zbierky,	
ktorej výťažok bol venovaný hendikepo-
vaným deťom z  OZ PONS a  OZ Nožička. 
Odovzdávania cien sa zúčastnili členovia 
hokejového klubu HC 05 Banská Bystrica 
aj s majstrovským pohárom.

Inklúzia	má	byť	 cesta	 takého	 rešpektu,	 kde	
každá	 ľudská	bytosť	 je	nielen	 akceptovaná,	
ale	zároveň	aj	hodná	úcty.	Je	to	veľký	ideál,	
ktorý však bohužiaľ na Slovensku neexistuje. 
Jedným	z aspektov,	prečo	sa	inklúzii	v tomto	
prípade v školstve stále na Slovensku nedarí 
je,	že	škola	sa	absolútne	prispôsobí	každému	
dieťaťu	a nie,	že	dieťa	sa	prispôsobuje	škole.	
Škola sa má snažiť s citom a empatiou vychá-
dzať v ústrety žiakovi. 

Inklúzia by bezpodmienečné prijatie dieťaťa 
no	 nie	 vo	 formálnom	 zmysle,	 t.j.	 formálne	
prijatie	dieťaťa	do	 školy,	 ale	prijatie	do	 srd-
ca učiteľa a danej školy. Len vtedy môžeme 
uvažovať o zlepšení situácie ťažko zdravotne 
postihnutých. Ich akceptácii spoločnosťou 

a  snahou pomôcť im zaradiť sa do spo-
ločnosti ako rovnocenní občania. A  práve 
z tohto dôvodu je potrebné venovať deťom 
v školskom systéme zvýšenú pozornosť. Usi-
lovať	sa	nielen	v škole,	ale	aj	v rámci	mimo-
školských aktivít zvyšovať ich povedomie 
o týchto	ľuďoch,	svojich	spolužiakoch.

Ak	budú	tieto	základy	pevné,	môžeme	s ná-
dejou očakávať zlepšovanie neutešeného 
súčasného stavu. V  opačnom prípade však 
bude	dochádzať	 k opaku,	 čoho	dôsledkom	
bude oslabovanie občianskej spoločnosti na 
Slovensku.

Foto a text: Hraško Peter

Aj INKLÚZIA
šPORTOm

INTEgRujE
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PARádA – prvý bezbariérový festival na Slovensku
Aj	napriek	tomu,	že	žijeme	v 21.	storočí	bo-
hužiaľ v slovenskej spoločnosti stále existujú 
archaické predsudky voči skupine ľudí s ťaž-
kým	zdravotným	postihnutím,	kvôli	ktorým	
sú títo ľudia vytesňovaní na okraj spoloč-
nosti. Tejto závažnej téme i téme integrácie 
týchto	ľudí	sa	štátne	orgány,	t.j.	ministerstvá,	
venujú	 v  nedostatočnej	miere,	 odsúvajú	 ju	
a to isté sa týka spoločnosti ako takej.

 A práve z tohto dôvodu sa rozhodol Sloven-
ský	paralympijský	výbor	pripraviť	podujatie,	
na ktorom by sa zdravá časť našej spoloč-
nosti	s týmito	ľuďmi	mohla	osobne	stretnúť,	
diskutovať,	vymieňať	si	skúsenosti	a takouto	
formou	sa	s nimi	mohla	osobne	spoznať,	čo	
je najlepšia cesta ako integráciu uplatňovať 
v praxi.

V  spolupráci	 SPP,	 Slovenského	 paralympij-
ského výboru a  Kúpeľov Piešťany sa tento 
rok	podarilo	takéto	podujatie,	ktoré	sa	usku-
točnilo	na	Kúpeľnom	ostrove	 v  Piešťanoch,	
konečne uskutočniť. V  príjemných priesto-
roch ostrova známeho malebným prostre-
dím organizátori ponúkli návštevníkom ši-
roko	 spektrálny	 pohľad,	 vďaka	 ktorému	 sa	
mohli oboznámiť so životom hendikepova-
ných ľudí.

Paralympijskí	športovci,	z ktorých	mnohí	sú	
majstrami	 sveta	 či	 Európy,	 napríklad	 Vero-
nika	Vadovičová,	predvádzali	návštevníkom	
svoje	 športové	 umenie,	 pričom	 jednotlivé	
športy si mohli aj sami vyskúšať ako naprí-
klad	lukostreľba,	hokej,	streľba,	šachy,	stolný	
tenis a iné športy. 

Tiež si mohli vyskúšaš špeciálny počítačový 
program,	ktorý	ich	v 3D	realite	dostal	do	sve-
ta	autizmu.	Jednalo	sa	o unikátny	stimulátor,	
vďaka ktorému bolo možné dostať sa do špe-
cifického autistického sveta. Voči tejto skupi-

ne	ľudí	panujú	snáď	najväčšie	predsudky,	kto-
ré sa vďaka takémuto dajú úspešne odstrániť 
a pomôcť,	aby	 ich	spoločnosť	začala	vnímať	
ako svoju súčasť. Ďalšiu možnosť ponúkalo 
občianske	združenie,	ktoré	 sa	venuje	 ľuďom	
s poruchou	sluchu,	kde	sa	návštevníci	mohli	
pocítiť,	aké	je	to	žiť	vo	svete	ticha.

Spojená	 škola	 Piešťany,	 ktorá	 zaoberá	 vý-
chovou a  vzdelávaním žiakov s  mentálnym 
postihnutím	v 12	triedach		A,	B	a C	variantu	
zas	 prezentovala	 svoju	 činnosť,	 ktorou	 sa	
snažila	vysvetliť,	že	na	tieto	deti	sa	nesmie-
me	pozerať	zvrchu	a zatracovať	ich,	pretože	
sú schopné vzdelávať sa a  byť pre spoloč-
nosť prospešné. V  rozhovoroch i  na príkla-
doch ich najúspešnejších žiakov poukazovali 
na	 fakt,	 že	ak	 sa	 s  týmito	deťmi	pracuje	na	
vysokej	odbornej	úrovni,	dokážu	sa	úspešne	
zaradiť do spoločnosti.

Ďalšie	 občianske	 združenia,	 rehabilitačné	
centrá i  výrobcovia rehabilitačných pomô-
cok prezentáciou svojej činnosti sa snažili 
návštevníkom	ukazovať,	že	aj	títo	ľudia	nám	
majú čo ponúknuť a  obohatiť naše životy 
v  pozitívnom slova zmysle. Netreba si od 
nich udržiavať odstup či ich marginalizovať 
ako	sa	 to	stále	deje,	ale	snažiť	 sa	 im	empa-
ticky	pomáhať	a takto	ich	integrovať,	čo	má	
v  konečnom dôsledku pozitívny dopad na 
spoločnosť ako takú ako to prezentovala aj 
Nadácia	 ADELI,	 ktorá	 pomáha	 pacientom	
pri	získavaní	finančných	prostriedkov,	vďaka	
čomu môžu absolvovať kvalitné a intenzívne 
rehabilitácie,	ktoré	im	zlepšením	zdravotné-
ho stavu zlepšujú aj kvalitu ich života.

Pre	deti	i ostatných	ľudí,	ktorí	v hojnej	miere	
prúdili	 na	 Kúpeľný	ostrov	 od	 skorého	 rána,	
bol pripravený bohatý program. deti sa 
mohli vyšantiť v  rôznych športových súťa-

žiach,	pri	ktorých	sa	mohli	 zoznámiť	a  spo-
znať s  hendikepovanými deťmi čo je veľmi 
dôležité	 z  dôvodu,	 aby	 už	 v  mladom	 veku	
mohli	spoznať,	čo	to	postihnutie	je,	zosobniť	
sa s  ním a  postupom času pomáhať búrať 
bariéry,	 ktoré	 zamedzujú	 integráciu	 týchto	
ľudí do našej spoločnosti. 

Zároveň od rána až do pozdného večera na 
dvoch pódiách súčasne prebiehal bohatý 
a kvalitný	kultúrny	program,	čoho	dôkazom	
boli plné hľadiská.

Podujatie už svojou účasťou zaznamenalo 
veľký	 úspech.	 Aj	 napriek	 neblahej	 situácii,	
keď naša spoločnosť si ešte stále nedokáže 
nájsť,	česť	výnimkám	cestu	k ťažko	zdravot-
ne	postihnutým,	 sú	medzi	 nami	 ľudia,	 kto-
rým táto situácia nie je ľahostajná. Snažia sa 
pomáhať a  aktívne sa zaujímajú o  situáciu 
týchto	 ľudí,	 čoho	 bol	 bezbariérový	 festival	
žiarivým dokladom.

Je	veľmi	dôležité	a žiadúce,	aby	sa	postupne	
darilo týchto ľudí naplno integrovať do našej 
spoločnosti,	pretože	to	bude	znamenať	pre	
ňu veľký prínos a obohatenie. Zároveň s tým 
bude možné výraznou mierou zlepšiť kvali-
tu	ich	života,	ktorá	je	v súčasnosti	na	nízkej	
úrovni.	 Snažiť	 sa,	 aby	 ľudia	 so	 zdravotným	
postihnutím	 mohli	 navštevovať	 plavárne,	
kaviarne,	divadlá	alebo	kiná,	čo	je	v zahraničí	
bežné,	zatiaľ	čo	u nás	je	to	v mnohých	ohľa-
doch	nielenže	nemožné,	ale	doslova	tabu.

Zostáva	 veriť,	 že	 vďaka	 podujatiam,	 akým	
bol prvý bezbariérový festival na Slovensku 
i  ďalším podobným podujatiam aj na Slo-
vensku dôjde k akceptácii týchto ľudí a k ich 
úspešnej integrácii. Sú neoddeliteľnou sú-
časťou našej spoločnosti a podľa toho by sa 
k nim aj naša spoločnosť mala začať správať.

Text a foto: Ing. Hraško Peter
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POmOCNá RuKA NádEjE
pomáha ľuďom v bdelej kóme
OZ Pomocná RUKA nádeje sa v rámci me-
dializácie problematiky ľudí v  bdelej kóme 
rozhodla zorganizovať charitatívnu ver-
nisáž „Držme spolu“,	 ktorá	 je	 putovného	
charakteru. 

Cieľom	tejto	vernisáže,	ktorá	k nám	prišla	zo	
susedných	Čiech,	je	stimulácia záujmu ve-
rejnosti a  pomoc rodinám starajúcich sa 
o  pacientov nachádzajúcich sa na hrani-
ci medzi životom a  smrťou, o  pacientov 
s  diagnózou „Vigílna kóma“ a  má taktiež 
za cieľ verejné poukázanie a zároveň aj zvidi-
teľnenie problematiky nefunkčnosti sociál-
neho a zdravotného systému na Slovensku.

Ďalším	z cieľov	je,	že	touto	formou	sa	získa-
vajú finančné prostriedky, ktoré sú násled-
ne	prerozdeľované	rodinám,	ktorých	rodinní	
príslušníci	sú	ľudia	v bdelej	kóme,	čím	im	OZ	
pomáha prekonávať zvýšenú finančnú za-
ťaženosť,	pretože	situácia	na	Slovensku	ako	
skonštatovala predsedníčka OZ Pomocná 
RUKA nádeje pani Mgr. Michaela Hulíková 

je na úrovni „Pomôž si sám“ a rodiny si musia 
rehabilitačné pomôcky i všetky ďalšie aktivi-
ty v plnej miere hradiť sami. Rodiny násled-
ne dostávajú finančnú podporu vo výške 
365,- €.

Vďaka týmto vernisážam sa k iniciatíve pridá-
vajú aj ďalší občania ako napríklad pán Ema-
nueal	 Lovišek,	 ktorý	 prispel	 sumou	 215,-	€	
a pomáhal pri organizovaní všetkých verni-
sáží.	Pán	Aleš	Mlatilik,	ktorý	vydražil	sumou	
250,-€	 obraz	 od	 akademického	maliara	Mi-
lana	Ščibravého.	Pán	Norbert	Adamča,	ktorý	
vydražil	sumou	600,66,-	€	obraz	od	umelky-
ne Martiny Šedelbauerovej. Pán Roman Bo-
tťánek,	ktoý	vydražil	sumou	200,-	€	drevené-
ho anjela od rezbára Milana Krajňáka. Tieto 
tri dražby boli súčasťou vernisáže a finančnej 
zbierky pre pacientov v  bdelej kóme. Svoje 
veľké srdce ukázala aj pani Lucka Gubrická 
Ivanovičová,	ktorá	darovala	pre	tieto	rodiny	
s  deťmi	 hračky,	 školské	 potreby	 a maškrty.	
Takýto ľudia sú v dnešnej dobe vzácnosťou 

a preto im právom patrí poďakovanie i úcta. 
Veľké ĎAKUjEM patrí tiež spoluorganizá-
torom vernisáže „dRŽME SPOLU“ Martine 
Šarvaicovej,	Jozefovi	Šarvaicovi,	Emanuelovi	
Lovišekovi,	Ľube	Markovej,	Zuzane	Horáko-
vej,	Miroslavovi	 Vavrovi	 ktorí	 ukázali,	 že	 im	
na týchto rodinách úprimne záleží.

Pripojte sa aj Vy k tejto šľachetnej iniciatíve 
a spoločne	ukážme,	že	títo	ľudia	nie	sú	nám	
ľahostajní,	 ba	 práve	 naopak	 sú	 našim	 srd-
ciam blízki.

Text: Hraško Peter
Foto: archív OZ Pomocná RUKA nádeje



10  I  Inak obdarení  I  október - december 2019 www.inakobdareni.sk

¨ pomoc pre inak obdarených

monika Ponická, Petr Slabina
POmáHAmE ĽuďOm NAHOR
MONIKA PONICKÁ, výkonná riaditeľka, spolumajiteľka a  spoluzakladateľka, 
a  PETR SLABINA, technický riaditeľ, spolumajiteľ a  spoluzakladateľ, sú dvomi 
najdôležitejšími predstaviteľmi firmy SPIG, s.r.o., ktorá už od vzniku samostatnej Slo-
venskej republiky dodáva svojim klientom komplexné riešenia v oblastiach nákladných 
plošín, zdvíhacích plošín pre imobilných a  divadelnej a  javiskovej techniky. V  ich por-
tfóliu nájdete špecializované schodolezy, stoličkové výťahy, zvislé a  stropné zdvíhacie 
plošiny či špecializované inžinierske riešenia, ktoré sú dodávané na mieru toho-ktorého 
predstavenia či divadla.

S pani Ponickou a pánom Slabinom sme sa 
rozprávali	o histórii	ich	podnikania,	o náleži-
tostiach týkajúcich sa vlastného vývoja a vý-
skumu,	o ich	zásadách,	cieľoch	a budúcnosti.	
Rozprával sa s nimi MARCEL PAVLíK.

Aké boli vaše začiatky a ako vznikol SPIG?
Petr: Naše počiatky siahajú niekedy do roku 
1994. V tom čase sme začínali so zdvíhacími 
plošinami a  pracovali sme s  jednou českou 
firmou,	 ITS	 Praha,	 pre	 ktorú	 sme	 vyvinuli	
plošinu a v Krupine sme pre ňu začali vyrá-
bať obrábané súčiastky. Ešte predtým sme 
spoločne pracovali na viacerých divadlách. 
Náš	názov,	SPIG,	pochádza	z prvých	písmen	
pôvodných	partnerov,	s ktorými	sme	chceli	
úzko	 spolupracovať:	 Slabina,	 Ponická,	 ITS	
Praha a firma GRd.

Monika: Petr s  touto činnosťou začínal ako 
konštruktér niekedy v  roku 1992-1994. je 
autorom nášho špecifického dizajnu plošín 
s  nerezovými rúrami a  dierami vytavova-
nými s takzvaným flow drillom. Flow drill je 
nástroj,	ktorým	sa	do	rúry,	či	už	plnej	alebo	
dutej,	vytavia	kužeľové	diery	a dráha,	ktorá	
je	takto	postavená,	má	dostatočnú	pevnosť	
napriek	tomu,	že	nemusíte	použiť	toľko	ma-
teriálu. Petr tento systém prevzal z konštruk-
cie amerických mrakodrapov a  vymyslel to 
pre firmu ITS. S ňou a firmou GRd sme chceli 
ísť	do	spoločného	podnikania,	ale	nakoniec	
do	 toho	 ITS	 nešlo,	 lebo	 keď	 sa	 rozdelili	 re-
publiky,	vydali	sa	vlastnou	cestou,	hoci	naše	
vzťahy boli vždy dobré a veľmi sme si vypo-
máhali. Tieto vzťahy zostali dobré doteraz 
a máme	tú	skúsenosť,	že	keď	sme	sa	od	spo-
ločníkov	odkúpili,	boli	ešte	lepšie.

Petr: Pri podnikaní je dobré - aj keď sú si part-
neri blízki - držať sa obchodného zákonníka. 
Etika	a vzťahy	fungujú	inak,	keď	ľudia	vedia,	
že im ten druhý nepatrí. Obchodný zákonník 
je	dobrý	tým,	že	obsahuje	mnoho	vecí,	kto-
ré	vzišli	z dlhej	histórie	a keď	si	ich	prečítate,	
naučíte	sa	veľmi	veľa.	Samozrejme,	niektoré	
princípy obchodného zákonníka sú už re-
formované,	 ale	 jeho	 základ	 je	 veľmi	 dobrý	
a dokonca obsahuje aj ochranu duševného 
vlastníctva,	 ktorá	 je	 definovaná	 lepšie	 ako	
v  patentovoochranných	 zákonoch,	 pomo-
cou ktorých sa dá presadiť len veľmi ťažko.

Obchodný zákonník je definovaný precíz-
ne	a  jednoducho,	a  to	 sa	mi	páči.	Pokiaľ	 sa	
človek týchto princípov drží aj v  ostatných 
situáciách,	jeho	vzťahy	sú	vyvážené	a nielen	
podnikový,	ale	aj	bežný	život	je	dobrý.

Monika: Faktom	 je	 to,	 že	 spoločníci	 môžu	
mať	veľmi	rozdielne	názory	na	to,	čo	je	pre	fir-
mu	správne.	Časy,	kedy	sme	podnikali	s naši-
mi	bývalými	spoločníkmi,	mali	mnohé	plusy	
a veľa sme sa naučili. Keď sa to začalo rozde-
ľovať	a naše	účely	prestali	byť	tie	isté,	chceli	
sme sa týmto protikladom vyhnúť a tak sme 
sa	 ľudsky	dohodli,	odkúpili	 svoj	podiel	a  išli	
sme svojím smerom. Vôbec to neberieme 
ako	 stratený	 čas,	 ba	 naopak:	 iba	 sa	 zmenili	
naše	účely	a prestalo	to	fungovať,	ale	dodnes	
si pomáhame so všetkými problémami.

Nejakú dobu sme operovali sami a veľmi sme 
sa	sústredili	na	vývoj	a výrobu,	no	ako	doba	
pokročila,	 náš	marketing	 začal	 pomaly	 po-
krivkávať a to sa pomaly prejavovalo na vý-
sledkoch aj v iných oblastiach. Začali sme sa 
teda viac obúvať do obchodu a situáciu sme 
riešili	 tak,	 že	 sme	 do	 firmy	 pribrali	 nových	
spoločníkov,	ktorí	priniesli	do	 tejto	činnosti	
nový vietor. Naše vzťahy pritom opäť nie sú 
direktívne,	ale	veľmi	dobré	a partnerské.	Sú	
to	skvelí	ľudia,	na	ktorých	máme	šťastie,	vy-
tvorili sme si novú víziu a spoločne sme do-
kázali urobiť veľký krok dopredu. Náš nárast 
bol pomerne výrazný – za prvý rok približne 
o  100 % a  tento rok máme opäť stúpajúcu 
tendenciu.	Skôr	by	som	povedala,	že	v tomto	
smere sme narazili na strop našej technickej 
divízie,	ktorá	sa	už	od	leta	poriadne	obracia	
a  výroba s  konštruktérmi prestávajú stíhať 
termíny.	Situáciu	sme	vyriešili	rozhodnutím,	
že sa technická divízia posilní a pribrali sme 
nových ľudí.

Čomu všetkému sa SPIG venuje?
Petr: Máme dva hlavné smery. Prvým je vý-
voj	divadelnej	techniky,	prevažne	tej	ťažkej,	
napríklad pódií a  stolov s  nosnosťou okolo 
dvanásť ton. Tejto oblasti sa venujeme už 
veľmi dlho a  v  spolupráci s  ďalšími firmami 
sme	 navrhovali	 niektoré	 brnenské	 divadlá,	
javiskové	 časti,	 rekonštrukcie	 pražských	 di-
vadiel po povodniach a  všetka projekcia 
prebiehala u  nás. Výrobu sme zabezpečo-

vali	v Brne	a oni	boli	nosičom,	ktorý	zastre-
šoval obchodnú činnosť. Aj oni mali svojich 
konštruktérov,	 ale	 dostávali	 sme	 od	 nich	
niektoré veľmi zaujímavé úlohy – pracovali 
sme	napríklad	pre	švajčiarsku	operu,	v ktorej	
bolo veľké množstvo zaujímavých inštalácií. 
Firma ITS Praha začala dovážať rôzne zdvíha-
cie	plošiny,	no	mohli	si	ich	dovoliť	akurát	dva	
podniky – jedným bola americká knižnica 
a  tá druhá firma bola tiež veľmi solventná. 
My	 sme	 si	 povedali,	 že	 takto	 to	 nejde	 a  za	
takú cenu si to naši ľudia nikdy nekúpia. jed-
na	 plošina	 stála	 asi	 trištvrte	milióna	 korún,	
no	my	sme	sa	rozhodli,	že	pôjdeme	na	štvrť	
milióna,	čo	sa	nám	zdalo	ešte	únosné.	Keď	si	
to	 prerátame	 na	 eurá,	 tých	 zhruba	 dvesto-
päťdesiat tisíc dodržiavame aj teraz. Ako ide 
vývoj,	 snažíme	 sa	 napriek	 všetkým	 výchyl-
kám	 ekonomiky	 udržiavať	 takú	 cenu,	 ktorá	
je blízka možnostiam našich ľudí. A  to nám 
umožňuje držať sa na trhu.

Kto všetko sú vaši zákazníci?
Monika: V  tomto smere je to naozaj veľmi 
široké. Máme viacero zákazníckych skupín: 
tá	 najužšia,	 vysoko	 špecializovaná	 skupina	
sú divadlá a  zákazníci pre divadelnojavis-
kové techniky. do tejto skupiny spadajú aj 
vybavenia	 konferenčných	 sál	 a  miestností,	
ktoré potrebujú inštalovať špeciálnu audio-
vizuálnu	techniku	a spadajú	tu	aj	dekorácie,	
osvetlenia a podobne. Veľa pracujeme aj pre 
Slovenské národné divadlo a  nedávno sme 
s jednou klientkou boli na novom drakulovi. 
Pred dvadsiatimi rokmi robil Petr zdvíhacie 
zariadenia na pôvodný muzikál drakula: 
vežu,	 hrobku	 a  podobne.	 Z  prednej	 strany	
bol hrad a  zo zadnej strany bola záhrada. 
Dnes	 tam	bolo	 iba	niekoľko	portálov,	ktoré	
sa	neotáčali,	ale	iba	sa	nasvieťovali	a medzi	
nimi sa to menilo. Boli sme si pozrieť novú 
verziu,	 ale	 všetci	 sme	 skonštatovali,	 že	 pô-
vodne to bolo lepšie.

Petr: Na pôvodnom drakulovi sa mi páčilo 
to,	ako	rýchlo	celá	príprava	bežala.	V Prahe,	
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kde	som	to	v kancelárii	kreslil,	mi	moje	výkre-
sy brali hneď po dokončení a okamžite to šlo 
do	výroby,	aby	to	už	večer	mohlo	byť	hotové.

Monika: Našu ďalšiu zákaznícku skupinu 
tvoria	 výrobné	 podniky,	 ktoré	 používajú	
rôzne	 nákladné,	 zdvíhacie	 alebo	 atypické	
plošiny.	Naša	najširšia	skupina	sú	klienti,	ktorí	
využívajú zariadenia pre imobilných a v rám-
ci tejto skupiny je tiež viac podskupín. Sú to 
v prvom	rade	organizácie,	ktoré	by	mali	de-
bariérizovať na základe stavebného zákona 
a naše služby si objednávajú zo štátneho roz-
počtu a verejných zdrojov. druhou skupinou 
sú	samoplatcovia,	ktorí	si	tieto	zariadenia	po-
trebujú zakúpiť za vlastné peniaze. Najširšou 
skupinou	sú	samotné	imobilné	osoby,	ktoré	
na základe zdravotného posudku a určitých 
zákonov dokážu na naše zariadenia získať fi-
nančný príspevok od ministerstva sociálnych 
vecí a rodiny. Na základe zákona o kompen-
záciách	môžu	dostať	až	95	%	z ceny.	Pre	tých-
to ľudí nie sú tieto zariadenia lacné a doplatiť 
tých	5	až	10	percent	pre	nich	býva	často	zloži-
té,	a tak	sa	im	v tom	snažíme	pomáhať.

Akú formu má táto pomoc?
Monika: Založili sme klub SPIG a  v  rámci 
neho sme vytvorili občianske združenie Inak 
obdarení,	ktoré	našim	zákazníkom	pomáha	
s týmito doplatkami. Aby sa dozvedeli o nás 
a o týchto	možnostiach,	vydávame	aj	časo-
pis s  rovnomenným názvom a  prevádzku-
jeme aj vlastný internetový portál. V blízkej 
budúcnosti	chystáme	aj	novú	akciu,	šekové	
knižky,	 na	 základe	 ktorých	môžu	 ľudia	 do-
stať rôzne typy pomoci: pomoc s vybavením 
príspevku,	pomoc	s doplatkom	či	rôzne	be-
nefity vo forme vozíka alebo nájazdových 
rámp. Spolupracujeme tiež s viacerými orga-
nizáciami,	 napríklad	 s  občianskym	 združe-
ním Milan Štefánik. Sú to firmy organizujúce 
mnohé	akcie,	na	ktoré	sú	pozvaní	rôzni	ZŤP	
ľudia.	 Majú	 vstup	 zadarmo,	 je	 tam	 detská	
zóna,	 vždy	 sú	 tam	 tematické	 tričká,	 jedlo,	
pitie,	 hudba,	 maľovanie	 na	 tvár,	 strieľanie	
z luku,	razenie	mincí	a podobné	aktivity.

Imobilní ľudia sa vedia úžasne tešiť. Rozdá-
vať radosť je podľa mňa tá najdôležitejšia 
činnosť,	 v  ktorej	 sa	 chceme	 líšiť	 od	 iných	
firiem.	Nechceme	 sa	 iba	 hrať	 na	 tých,	 ktorí	
dávajú	viac,	ale	na	tieto	akcie	naozaj	chodí-
me	a mnohých	 ľudí	 tam	aj	vozíme,	 sme	pri	
nich a žijeme ich život s nimi. dobre to vid-
no	aj	 v našom	časopise,	 ktorý	 vôbec	nie	 je	
technický,	 ale	 obsahuje	 príbehy	 zo	 života,	
z praxe,	kde	sami	ľudia	hovoria,	s čím	sa	stre-
távajú,	aké	terapie	im	pomáhajú	a čo	všetko	
dokázali.	Naše	heslo	je,	„ako	sa	to	dá“.	Ako	sa	
niečo	nedá,	to	každý	vie,	ale	ako	sa	dá,	v tom	
si treba vzájomne poradiť (Úsmev).

Tých	aktivít	je	naozaj	veľa	a stále	vravím,	že	
firmu tvoria ľudia. Máme naozaj skvelých 
ľudí a každý z nich dokáže urobiť niečo nad-
mieru.	 Neznamená	 to,	 že	 nikdy	 nemáme	
problémy a občas čelíme naozaj veľkým tla-
kom,	ako	to	celé	stihnúť,	ale	musím	povedať,	
že s našimi ľuďmi sa dá všetko perfektne vy-
riešiť.	 Je	skvelé,	že	aj	naši	klienti	sú	podob-
ného razenia.

Čím sú vaše plošiny a produkty jedinečné?
Petr: Spočiatku bola väčšina našich plošín 
taká,	 že	 sme	 ich	 iba	 vytvorili,	 nainštalovali	
a takmer sme na ne zabudli. Mnohé naše vý-
robky ľuďom fungovali aj štrnásť rokov bez 
akéhokoľvek	servisného	zásahu,	no	vyskytu-
jú	sa	aj	situácie,	keď	sa	na	plošine	udeje	neja-
ká závažná chyba a tú treba dať do poriadku. 
Náš servis je v tomto smere špičkový.

Monika: Na našich zariadeniach je skvelé aj 
to,	 že	 dokážu	 skutočne	 slúžiť	 až	 do	 konca.	
Ako konštruktéri nie sme veľkým fanúšikom

batérií.	Všetci	ich	chvália,	ale	ľuďom	tieto	ba-
térie často zlyhávajú a majú s nimi problém. 
A v dnešných dobách sa častejšie vybije ba-
téria ako vypadne elektrina.

Okrem	toho,	dopad	na	životné	prostredie	je	
ničivý. My používame batérie iba v  našom 
najnovšom	 prototype,	 ale	 inak	 zostávame	
pri	 našich	 pôvodných	 riešeniach,	 kde	 sú	
všetky materiály 100 % recyklovateľné a ne-

zaťažujú tak životné prostredie. Všetky naše 
oleje,	 skrutkové	 mechanizmy	 a  hydraulika	
našich plošín sú naozaj šetrné a dajú sa po-
užiť znovu.

Stretávame	sa	so	situáciami,	keď	ľudia	musia	
svoju	plošinu	vrátiť	pri	úmrtí	osoby,	ktorá	ju	
používala alebo uplynie nejaká doba a  oni 
potrebujú iné zariadenia. My tieto zariade-
nia znova uvádzame do života. Nejde nám 
len	 o  to,	 aby	 sme	 za	 každú	 cenu	 predávali	
a zarábali,	ale	skutočne	existujú	skupiny	zá-
kazníkov,	ktoré	dokážu	využiť	aj	 tieto	repa-
sované zariadenia a získať tak plnohodnotnú 
plošinu za zlomok ceny. Pre mnohých ľudí je 
to	veľké	plus,	tieto	zariadenia	im	určite	budú	
slúžiť ešte aspoň desať rokov a sú také trvác-
ne,	že	je	škoda	ich	zahodiť.	Vývoj	pri	našich	
zariadeniach	nebeží	tak	rýchlo,	ako	pri	tele-
vízoroch,	takže	sa	vždy	uplatnia.

Máte aj vlastnú výrobu?
Monika: Vlastnej	 výrobe	 sme	 sa	 vyhýbali,	
ale na naše produkty máme takzvanú su-
chú	 výrobu,	 kompletáž.	 Spolupracujeme	
s jednou technickou výrobou pre určité typy 
plošín	a aby	sme	stíhali	dodržať	termíny,	zá-
sobujeme aj ďalšie dve výroby. Naše výrobky 
kompletizujeme	 buď	 u  nich,	 alebo	 priamo	
u nás	podľa	toho,	ako	je	to	výhodnejšie.

Petr: Tento systém oddelenej konštrukcie 
a  výroby je pružnejší. Pri divadlách sme sa 
stretli	aj	s firmami,	ktoré	mali	vlastnú	výrobu,	
no v našich podmienkach s  tým mali prob-
lémy	a väčšina	z nich	skončila	pri	tom,	že	si	
výrobu aj tak odčlenili. My na to ideme obrá-
tene a máme podobný systém ako v zahra-
ničí. Snažíme sa spolupracovať medzi sebou 
a združovať	firmy,	ktoré	sa	zaoberajú	podob-
nou činnosťou. Okolo seba zhromažďujeme 
celý	rad	výrobných	firiem	a využívame	to,	čo	
robia najlepšie.

Monika: Tento systém možno vyzerá zlo-
žitejšie	 z  toho	 hľadiska,	 že	 každá	 z  týchto	
firiem	 má	 iné	 technológie	 a  iné	 možnosti,	
ale	výhoda	je	v tom,	že	si	viete	vždy	vybrať	
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a nie	 ste	obmedzený	v  tom,	že	by	vám	ne-
jaké nástroje chýbali. Niektorá z  týchto vý-
rob	ho	vždy	má,	ale	pokiaľ	by	sme	mali	sami	
uživiť niektoré špecifické stroje a profesie na 
tomto	 malom	 trhu,	 pravdepodobne	 by	 sa	
nám to nepodarilo. Okrem toho to má dobrý 
efekt	aj	kvôli	tomu,	že	tieto	firmy	sú	tlačené	
do zdravej vzájomnej konkurencie a  má to 
priaznivý vplyv na ich kvalitu.

Petr: Každá z týchto firiem do toho niečo pri-
náša a komplex tejto synergie je veľmi zaují-
mavý.	Problém	je,	že	remeselne	dostatočne	
vzdelaných ľudí je málo. Mnoho výrobných 
firiem	pracuje	so	starými	strojmi	a ľudia,	kto-
rí	ich	obsluhujú,	sú	ešte	starší.

Monika: Aj	 ja	 potvrdzujem,	 že	 dnes	 sú	 ta-
kíto ľudia mimoriadne vzácni a  je omnoho 
jednoduchšie si ich vychovať ako nájsť ich na 
ulici alebo v škole. Pre nás zamestnávateľov 
je to veľký problém. Konštruktérom nejaký 
čas	 trvá,	 kým	detailne	preniknú	do	proble-
matiky a  nie každý dokáže tieto veci robiť 
skutočne naplno. My to máme odstupňova-
né	podľa	toho,	čo	ľudia	dokážu	zvládať,	po-
stupne	 ich	učíme	a očakávame,	že	sa	budú	
vzdelávať.	Bez	toho	sa	táto	práca	robiť	nedá,	
lebo tieto vedomosti človek inde nenado-
budne.	Týchto	firiem	nie	je	tak	veľa,	obzvlášť	
nie	takých,	ktoré	robia	to,	čo	my.	Takže	s tým	
musíme rátať.

Čo by ste odporúčali firmám s vlastným vý-
vojom, dizajnom a konštrukciou?
Petr: Dá	 sa	 povedať,	 že	 spojenie	 obchodu	
a  vývoja je veľmi pružné a  veľmi výhodné. 
Výrobných	 firiem	 je	 relatívne	 dosť,	 ale	 keď	
sa	 to	 spojí	 s  vývojom	 a  obchodom,	 dostá-
va to úplne inú úroveň. Pomocou obchodu 
viete	 zistiť,	 čo	 vlastne	 zákazník	 skutočne	
potrebuje a chce a vďaka vývoju ste technic-
ky schopný to pripraviť. Tento systém je ale 
dobrý pri kusovej výrobe a pri výrobe v ob-
jemoch,	ktoré	sú	vhodné	v malom	meradle.	
Naším	cieľom	však	je	ísť	s cenou	dole,	čo	zna-
mená,	že	sa	musíme	dostať	na	európsky	trh	

a  začať vyrábať v  úplne iných množstvách. 
V zahraničí sa to už podarilo a náklady na vý-
robu	týchto	strojov	šli	rapídne	nadol,	a to	sa	
vyrábajú	v Anglicku	a Nemecku,	kde	sú	ná-
klady na prácu omnoho vyššie. Touto cestou 
chceme	kráčať	aj	my	a práve	prototyp,	ktorý	
teraz	vyvíjame,	má	tento	cieľ.	Trh	na	Sloven-
sku	má	svoje	hranice,	takže	chceme	ísť	ďalej.

Monika: ja by som ľuďom s podobnými fir-
mami	rada	odporučila	aj	to,	že	podľa	môjho	
názoru sú mimoriadne dôležité práve vzťa-
hy.	 Z  tých	 ľudí,	 ktorých	 sme	 zamestnávali,	
tí,	 ktorí	 uspeli,	 boli	 vždy	 etickí,	 rozhľadení	
a šikovní ľudia. Ale práve títo ľudia vždy na-
rastú po určitú hranicu a s tým treba počítať. 
Treba	si	vedieť	pomôcť	a udržať	 ich,	no	my	
sme	nikdy	neboli	takí	úzkoprsí,	aby	sme	ich	
tu držali nasilu.

Naopak,	 ich	 hviezdnosť	 sme	 vedeli	 využiť	
vtedy,	 keď	 nám	 chceli	 a  dokázali	 pomáhať	
a keď	potrebovali	 ísť	ďalej,	dokázali	 sme	sa	
dohodnúť a vyriešili sme to všetko dobrým 
spôsobom.	 A  dodnes,	 keď	majú	 voľno,	 na-
priek	 tomu,	 že	 sú	 na	 úplne	 iných	 postoch,	
sa k  nám vracajú a  pomáhajú nám. Nejakú 
dobu	 sme	 vychovávali	 my	 ich,	 potom	 oni	
nás a potom pokročili ďalej a spolupracovali 
sme na úplne inej báze. doba spoločného 
času je však vždy prínosná.

Sú	obdobia,	kedy	si	ľudia	dokážu	dávať	veľa,	
no pokiaľ sa niekto rozhodne neskôr rásť 
niekam	inam	a ísť	ďalej,	treba	mu	dať	tú	mož-
nosť a dokázať žiť v symbióze aj naďalej. A to 
sa	nám	darí	veľmi	dobre.	Predpokladáme,	že	
táto	doba	môže	prísť	aj	u ľudí,	ktorých	máme	
teraz,	a tak	sa	ich	snažíme	ďalej	hľadať.

Aké sú vaše zásady pri vedení vlastnej kon-
štrukcie a vývoja?
Petr:	 Nuž,	 pri	 výrobe	 je	 podstatná	 organi-
zácia	 a  systém.	Koláč	neupečiete	 tak,	 že	 sa	
k nemu tu a tam niekto pristaví a po svojej 
vôli	 tam	niečo	pridá,	 tu	 a  tam	k nemu	nie-
čo prirobí a podobne. je to ako v rozprávke 
o  psíkovi a  mačičke: jeden tam pridá svoju 

myšku,	druhý	svoju	kosť	a nebude	sa	to	dať	
zjesť.	Trik	je	v zosúladení	celého	systému	tak,	
aby sa v  ňom ľudia cítili dobre a  pritom na 
seba harmonicky nadväzovali a dielo urobili 
včas. Nie je kam cúvnuť. Máme síce voľnejšiu 
pracovnú	dobu,	ale	ak	chceme	skutočne	vy-
rábať	lacno	a vo	veľkom,	čaká	nás	vytvorenie	
presnej	štruktúry,	v ktorej	sa	tvorivý	proces	
začne,	bude	mať	presnú	postupnosť	a bude	
to prebiehať ako v dobrom futbalovom tíme. 
Jeden	bude	 tréner,	ďalší	obranca,	 iný	bude	
prihrávať a posledný strelí gól. Keby útočník 
nestál	 na	 konci,	 cieľ	 sa	 nesplní	 a  často	 do-
stane jeho tím vlastný gól. Nesmieme teda 
váhať	nad	tým,	čí	ísť	alebo	neísť,	či	pracovať	
alebo	nepracovať,	 špekulovať	alebo	nešpe-
kulovať. Našich ľudí chceme pripravovať 
v  podobnom duchu. Náš vedúci musí mať 
istotu,	že	keď	mu	toho	robotníka	dáme,	musí	
mať	vlastné	náradie,	vlastnú	zodpovednosť,	
presné vyškolenie a dobré výsledky. A zosta-
viť	to	celé	dohromady	tak,	aby	to	ľudia	videli	
a aj	sa	v tom	cítili	dobre,	je	náš	cieľ.

Akým spôsobom hľadáte a  vyberáte no-
vých ľudí?
Petr: Ako	iným	firmám,	aj	nám	sa	osvedčilo	
robiť	normálny	nábor,	ale	mám	jednu	zaují-
mavú skúsenosť. Na určité profesie sa nám 
po vyhlásení výberu prihlási dvadsať - tridsať 
ľudí,	ale	okrem	nich	sa	objavia	dvaja	 -	 traja	
ľudia,	ktorí	prídu	akoby	pomimo.	A niekedy	
ani	nevedia,	že	sme	vyhlásili	výberové	kona-
nie,	lebo	nečítajú	žiadne	inzeráty	a vôbec	si	
nehľadajú	prácu,	ale	zaujme	ich	firma,	ktorá	
tu začala existovať. jeden z našich skvelých 
obchodníkov	k nám	prišiel	 tak,	že	nás	videl	
z balkóna,	a tak	sa	prišiel	medzi	dvermi	opý-
tať,	 čo	 robíme.	 Zaujalo	 ho	 to,	 po	 nejakom	
týždni	 sa	 objavil	 znovu,	 zaujalo	 ho	 to	 ešte	
viac a  nakoniec opustil svoje pôvodné za-
mestnanie a prešiel k nám. A prišiel k nám aj 
s vcelku zaujímavými skúsenosťami. Mnoho 
ľudí sa k nám presunulo takpovediac mimo-
voľne. Ale je to dané atmosférou prijímania: 
akoby	sme	vyžarovali	 signál,	 že	chceme	ta-
kýchto ľudí.

Mnohí	 ľudia	 prichádzajú	 s  tým,	 že	 ich	 táto	
práca	 jednoducho	 zaujme.	 Môj	 kolega,	
s  ktorým sme celú minulú zimu pracovali 
na	prototype,	predtým	vyrábal	hračky	a po-
dobné	veci.	Zaujalo	ho	to,	spýtal	sa,	či	si	 to	
môže	 skúsiť,	 vôbec	 to	 nebral	 ako	 nadčasy,	
ale intenzívne sme sa stretávali a  vymieňa-
li si nápady. Robil to pôvodne na sústruhu 
a dnes je skvelý konštruktér.

Aké sú vaše zásady práce s ľuďmi?
Monika: Pravdou	je,	že	každá	firma	funguje	
v určitom	duchu	a dokážu	to	ustáť	len	ľudia,	
ktorí sú podobne naladení. My sme zvláštni 
v tom,	že	u nás	nemáme	štikačky	a až	tak	veľ-
mi	sa	nehľadí	na	to,	kedy,	kto	a ako	príde	do	
roboty.	Ja	chodím	do	práce	až	na	desiatu,	ale	
často o  desiatej aj odchádzam a  málokedy 
som	doma	pred	ôsmou.	Ľudia	sa	k tomu	buď	
doladia	a žijú	podobne,	alebo	im	to	je	čudné	
a nesedí	 im	 to.	Minule	ma	milo	prekvapilo,	
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keď	mi	 Petr	 nahlásil,	 že	 noví	 servisáci,	 kto-
rých	 sme	pribrali,	 sa	 rozhodli	 ísť	 k  zákazní-
kovi	 aj	 v  sobotu,	 aby	 to	mali	hotové.	Asi	 je	
to	 o  podobnom	 ladení,	 podobnej	 životnej	
filozofii. V niečom si musíme byť podobní.

Petr: Tento postoj si často vyžadujú naši 
zákazníci.	 Obsluhujeme	 aj	 tých,	 ktorí	 majú	
nepretržité	 prevádzky	 a  jediný	 čas,	 kedy	 je	
niečo	možné	montovať	alebo	opravovať,	 je	
nedeľa v noci. Takže sa privezieme aj s nára-
dím	o ôsmej	večer	a o desiatej,	keď	už	je	to	
voľnejšie,	príde	žeriav	a začneme	so	samot-
nou	montážou,	 a  to	 všetko	musíme	nejako	
zladiť dohromady. Nie je to robota pre kaž-
dého,	ale	mnohých	ľudí	to	baví.

Monika:	 Poviem	 vám,	 že	 keď	ma	 Peťo	 zo-
bral	so	sebou	zameriavať	hore	do	Reduty,	išli	
sme tam rovno z  jednej spoločenskej uda-
losti	a mala	 som	oblečený	kostým,	kabelku	
a  topánky s  vysokými podpätkami - a  Peťo 
mi	povedal,	že	ideme	merať	kupolu	v jej	sa-
mom vrchu. Pod nami bolo dvadsať metrov 
voľného	 priestoru,	 na	 dne	 bol	 pórobetón	
a  pod tým pórobetónom bol ďalší prázdny 
priestor až po hľadisko. A hore sme s jednou 
baterkou liezli po úzkej lavičke s  pomocou 
malých	lán.	Hoci	som	zvyknutá	na	veľa,	na-
ozaj by to nezvládol každý.

Petr	mi	stále	hovoril,	že	konštruktér	je	ten	člo-
vek,	ktorý	má	moc	vytvoriť	v divadlách	také	
veci,	že	ľudí	z toho	až	zamrazí	v chrbte.	A túto	
techniku	 nesmie	 byť	 vidieť,	 aby	 to	 emóciu	
nenarúšalo. Zážitok musí dať človeku krídla 
a  v  momente,	 keď	 sa	 technika	 ukáže,	 čaro	
divadla	zmizne.	Raz	mi	povedal,	že	s nami	za-
žijete	aj	blato	stavenísk,	aj	najvyššie	emócie	
neba. Naši ľudia pracujú podľa tohto hesla.

Čo považujete za vaše najväčšie úspechy?
Petr: Ja	 považujem	 za	 veľký	 úspech	 to,	 že	
môžem pracovať s Monikou. Robí tu naozaj 
fantastické veci. (Úsmev.)

Monika: Ja	by	som	povedala	to	isté,	ale	tro-
chu by som to rozšírila. Som vďačná za všet-
ko,	čo	je:	že	v tomto	čase	a tomto	priestore	
môžeme	 byť	 so	 všetkými	 ľuďmi,	 s  ktorými	
spolupracujeme.	Neviem,	čo	ďalšie	by	som	si	
ešte mohla pre svoj úspech priať.

Petr: K  úspechu by som možno povedal 
ešte	 niečo.	 Problém	úspechu	 je	 ten,	 že	 keď	
k  nemu	 dochádza,	 na	 úspech	 to	 často	 ne-
vyzerá.	Je	to	niečo	podobné,	ako	keď	leziete	
v Tatrách,	plávate	v mori	alebo	robíte	čokoľ-
vek iné a namáhavé. Kým sa človek štverá na 
vrchol,	tak	sa	trápi,	potí	a často	považuje	ces-
tu	za	náročnú.	Je	tam	zima,	je	to	ťažké,	nech-
ce	sa	mu	a tak	ďalej.	A pravdaže,	sotva	sa	ob-
javí	na	vrchole,	príde	búrka	a človek	je	rád,	že	
to vôbec nejakým spôsobom dokázal prežiť.

Ale keď sa potom na všetko pozriete späť 
a  opäť si to v  spomienkach prehráte ako 
film,	 je	 to	to	najúžasnejšie,	čo	ste	mohli	za-
žiť.	A o tom	je	vlastne	celý	život.	Tie	bežné,	
príjemné scény si človek len prežije alebo 
prečká,	ale	to	nie	je	„ono“.	Život	a úspech	nie	
sú	o tom,	kde	človek	sedí	alebo	aký	veľký	má	

dom. Podľa niektorých hypotéz by sa človek 
mal	najlepšie	cítiť	vtedy,	keď	je	v teple,	sedí	
si	doma	pred	televízorom,	nemá	nič	na	práci	
a  má pohodu. Ale zažili ste už niekedy ten 
prázdny	pocit,	 keď	 ste	 si	 pustili	 nejaký	film	
v televízii	a pozerali	ste	sa	na	seba,	ako	„ste	
v pohode“? To nie je život. Pre mňa je omno-
ho	lepšie	pustiť	si	v hlave	film	o tom,	aké	to	
bolo zaujímavé a aké to bolo ťažké. A najlep-
šie je ísť si to zažiť.

Z týchto zážitkov totiž potom v človeku vzni-
ká niečo ako večný motor. V počiatku človek 
vníma svoj cieľ – či už sú to hory alebo niečo 
iné – iba ako záťaž. je to náročné a  človek 
sa	cíti	unavený.	Ale	keď	vydrží	a nevzdá	sa,	
nastane isté preklopenie a  cieľ vás k  sebe 
začne	ťahať.	A keď	to	preklopenie	príde,	tak	
bez	 ohľadu	 na	 to,	 aké	 je	 počasie,	 ako	 je	 to	
ďaleko,	či	 je	večer,	či	 je	ráno,	či	som	hladný	
alebo	smädný,	jednoducho	mám	pocit,	že	sa	
mi to chce dosiahnuť a idem za tým. A to bez 
ohľadu	na	to,	že	nemám	vybavenie,	správnu	
obuv či výdrž. Už som tento pocit párkrát za-
žil a je to úžasné.

Monika: Keď	 o  tom	 Peťo	 takto	 rozpráva,	
znie	 to	pomerne	drsne,	 ale	 v  tom,	 keď	člo-
vek	 takto	 prekonáva	 ciele	 a  samého	 seba,	
zažíva také zvláštne duchovno. A Peťo týmto 
svojím vyžarovaním dokáže k tomuto poci-
tu pritiahnuť a nabudiť aj ostatných. Keď ste 
s  ním	 v  lese,	 uvedomujete	 si,	 že	 naša	 Zem	
je krásny chrám a  všetko vnímate tak tro-
chu inak. To podstatné na cieli nie je ani tá 
námaha,	ani	to,	čo	sa	tam	robí,	ale	to,	čo	sa	
tam	cíti.	A to,	čo	sa	tam	cíti,	je	niečo	úžasné.	
Peťo	k prírode	pristupuje	s úctou,	akoby	sme	
na čas boli na návšteve v úplne inom svete 
a mohli sme sa stať jeho súčasťou. A v práci 
je to úplne rovnaké.

Petr: Človek	úspech	zažíva	vtedy,	keď	doká-
že	urobiť	niečo,	čo	by	podľa	všetkých	logic-
kých pravidiel nemal dokázať urobiť. Na tých 
kopcoch je to evidentné. Ťažké podmienky 
mňa osobne fascinujú a čím je to náročnej-
šie,	 tým	 viac	 som	ochotný	 ísť	 ešte	 o  kúsok	
ďalej. (Úsmev.)

Čo považujete za svoje najdôležitejšie pra-
covné a osobné zásady?
Monika:	Nuž,	dôležité	je	mať	rebríček	hod-
nôt,	 vedieť,	 do	 ktorých	vecí	 chce	 človek	 ísť	
a prečo,	ako	aj	vedieť,	do	ktorých	vecí	nech-
ce ísť a prečo. Neviem to celkom zhodnotiť 
alebo	 všeobecne	 radiť,	 lebo	 u  každého	 je	
tento	 rebríček	 iný.	Niekto	by	povedal,	 že	 je	
dôležité	šťastie,	zdravie	či	rodina,	že	jedno	je	
prvoradé	a druhé	druhoradé,	ale	pre	každé-
ho z nás to môže byť naozaj niečo iné. Ak by 
som	 to	ale	dala	dohromady,	 to	najpodstat-
nejšie	je,	aby	každý	človek	tieto	veci	vedel	–	
čo chce dosiahnuť a prečo.

Keď sme mali ťažšie obdobie a  začali sme 
hľadať	 nových	 spoločníkov,	 pre	 mňa	 bolo	
podstatné,	 že	 to	 všetko,	 čo	 sme	 vytvorili,	
bude	 žiť,	 že	 ľudia	 budú	mať	 prácu	 a  bude	
to skvelý projekt. Vôbec pre mňa nebolo 
podstatné	to,	že	to	nebude	len	moje.	Preto	

by som to zjednodušila takto: nie je dôležité 
to,	čo	mám,	dôležité	nie	je	ani	to,	čo	všetko	
pri	 tom	zažijem,	ale	či	 to	má	zmysel.	To,	čo	
robím,	mi	musí	poskytovať	duševné	naplne-
nie.	Nie	je	dôležité,	či	sedím	v tejto	kancelárii	
alebo	inej,	či	budem	mať	taký	či	onaký	kabát	
alebo či sa budem volať riaditeľka alebo of-
fice	manager.	Dôležité	je,	ako	sa	cítim	v tom	
všetkom	a na	to,	aby	to	bolo	možné	dosiah-
nuť,	 to	musí	 ísť	podľa	etických	zásad,	ktoré	
budú smerovať môj život. Snažím sa tvoriť 
môj vlastný dobrý svet podľa svojich zásad 
a  komu	 sa	 tam	 páči,	 toho	 pozývam	 dnu	
a komu	nie,	pokojne	môže	ísť	svojou	cestou.

Petr: Ja	 nejaké	 presné,	 vyslovené	 zásady	
nemám. Ale povedal by som toto: na jednej 
strane	je	dôležité	dodržiavať	pravidlá,	a tým	
myslím	nielen	zákony,	ale	všeobecné	doho-
dy	o  tom,	 že	niečo	existuje	a  robí	 sa	 to	 tak	
alebo onak. Určite to veľmi uľahčuje život. 
Ale občas je dobré pravidlá aj porušiť! Niekto 
možno	povie,	 že	 niečo	nejde	 a  všetci	 ľudia	
s tým	automaticky	súhlasia,	ale	jedného	člo-
veka	možno	nadchne	predstava	o tom,	že	sa	
to	dá,	skúsi	to	a ono	to	ide.	A keď	to	dokáže,	
je to úžasný pocit! V  určitých situáciách by 
človek možno mal byť unavený a mať toho 
veľa,	 ale	 keď	 vtedy	pridá,	 chytí	 druhý	dych	
a zistí,	že	je	v ňom	neuveriteľne	veľké	množ-
stvo energie. Pocíti ľahkosť bytia a prekoná 
čokoľvek. Funguje to v  súkromnom živote 
a v práci to platí úplne rovnako.

Monika: Je	 to	presne	 tak,	 ako	hovorí	 Peťo.	
V našej	dvojici	to	máme	zorganizované	tak,	
že ja na zázraky verím a on ich vykonáva. Keď 
nám	zákazník,	človek	z technickej	inšpekcie	
alebo	robotník	povie,	že	sa	niečo	nedá	uro-
biť,	 Peťo	 si	 len	 vyhrnie	 rukávy	 a  spraví	 to.	
A  v našej	 firme	nie	 je	 jediný,	 kto	 takto	 roz-
mýšľa.	Keď	sa	 teda	 rozhodnete,	 že	 sa	niečo	
dá,	 tak	 sa	 to	 bude	 dať!	 Verte	 svojim	 silám,	
držte sa svojich zásad a zvládnete čokoľvek.

foto: Vlado Veverka
článok bol uverejnený v časopise 

Úspešní manažéri
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VITALITA n.o. LEHNICE dňa 11. septem-
bra 20019 zorganizovala DEŇ ZDRA-
VIA, v rámci ktorého došlo k vyhodnoteniu 
prvých sto dní fungovania Špecializovanej 
nemocnice v odbore fyziatrie balneológie 
a liečebnej rehabilitácie. 

Vyjadrenie štátneho tajomníka znelo: „Ná-
hla cievna mozgová príhoda na slovenskú  
sa	zvyšuje,	 ročne	 je	20	 tisíc	nových	pacien-
tov.	Následky	 sú	 veľmi	 vážne,	 jedna	 tretina	
pacientov	 zostane	 ležiacich,	 dokonca	 na	
náhlu cievnu mozgovú príhodu zomrie dva 
krát viac pacientov ako na kardiovaskulárne 
ochorenia. Táto téma je veľmi závažná. My 
dokážeme už teraz náhlu cievnu mozgovú 
príhodu veľmi rýchlo prostredníctvom te-
lemedicíny identifikovať a liečiť. Preliečiť ho 
vieme,	zastabilizovať	ho	vieme,	ale	potom	tá	
obrovská práca potrebujeme pacienta vrátiť 
do bežného života a  toto je už Vaša úloha. 
Na záver pán štátny tajomník zaprial veľa 
úspechov trpezlivosti a  spokojných pacien-
tov. “

Vedúca sestra Špecializovanej nemocnice 
v  odbore FBLR pani Mgr. judita Fördősová 
informovala o úspešnom fungovaní nemoc-
nice. Pacient sa prijíma na základe návrhu na 
rehabilitačnú	 liečbu,	 ktorú	 vypíše	 odborný	
lekár	 (neurológ,	 neurochirurg,	 lekár	 FBLR)	
a  potvrdí návrh aj internista. je potrebné 
vykonať  vyšetrenie k  záťaži kardiovaskulár-
neho aparátu. Kompletne vyplnený návrh 
schvaľuje zdravotná poisťovňa.  

doteraz nemocnica prijala 136 návrhov na 
liečbu z čoho bolo schválených 81 návrhov. 
Počas	tejto	doby	bolo	prijatých	58	pacientov	
a  doteraz bolo prepustených 29 pacientov. 
Najviac pacientov sme mali z okresu dunaj-
ská	Streda,	ale	boli	pacienti	aj	z Košíc,	z Lu-
čenca a z Námestova. 

Cieľom Špecializovanej nemocnice v  odbo-
re FBLR je dosiahnuť čo najlepšie výsled-
ky u  pacientov s  predpokladom ďalšieho 
výrazného zlepšenia zdravotného stavu. 
Našim zámerom je prepustiť pacienta v  čo 
najlepšom zdravotnom stave pri dosiahnutí 

maximálnej sebestačnosti v  každodenných 
činnostiach. 

V  rámci vyhodnotenia úspešnosti liečby na 
základe Barthelovho testu bolo dosiahnu-
té zlepšenie o  stupeň alebo o  dva stupne 
sebestačnosti  pri jednotlivých pacientov.  
Priemerná hodnota Barthelovho testu pri 
príjme	pacientov	bolo	53,3	bodov	a pri	pre-
pustení	 73,6	bodov.	 Priemerná	dĺžka	 liečby	
je	45,4	dní.	Liečba	 je	plne	hradená	zdravot-
nými poisťovňami. 

VITALITA n.o. LEHNICE
Vyhodnotenie prvých sto dní fungovania špecializovanej nemocnice v odbore 

fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie v Lehniciach za účasti pána štátneho 
tajomníka mudr. jaroslava Ridošku, Phd. mBA z ministerstva zdravotníctva SR

Informácie ohľadom prihlášok 
a pobytu podáva vrchná sestra 

Mgr. Judita Fördősová 
na tel. čísle: 0911 478 271.

Odporučenie k rehabilitačnej liečbe 
vydáva odborný ošetrujúci lekár 

(neurológ,	neurochirurg,	lekár	FBLR).

Prihlášky sú k dispozícii na stránke 
www.vitalitalehnice.sk

„Musíš pochopiť rozdiel medzi ľuďmi, ktorí sa s tebou rozprávajú 
v ich voľnom čase, a ľuďmi, ktorí si urobia voľný čas na to, 

aby sa s tebou mohli porozprávať.“
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„Vyhýbajte	 sa	 stresu“,	 túto	 radu	ste	už	urči-
te	 počuli.	 Dovolím	 si	 povedať,	 že	 stresu	 sa	
vyhnúť	 nedá.	 Stretávame	 sa	 s  ním	 všetci,	
každodenne.	 Niekedy	 si	 ho	 uvedomujeme,	
očakávame	 ho,	 ale	 inokedy	 nás	 prekvapí,	
netušíme o ňom nič a zrazu je tu. Žijeme vo 
svete	plnom	prekvapení,	 výziev,	náročných	
životných	 situácií,	 vo	 svete	 súťaživosti,	 vo	
svete klimatických zmien a  vojnových kon-
fliktov.	Aby	sme	si	udržali	život,	je	potrebné	
tento	fakt	vziať	do	úvahy	a postarať	sa,	aby	
sme psychicky i fyzicky zvládali život so stre-
som.

Čo je to stres?
Stresorom môžu byť podnety a  situácie 
ohrozujúce	naše	pohodlie,	naše	vzťahy,	našu	
sebadôveru,	 našu	 sebaistotu,	 našu	 sebaúc-
tu,	náš	spoločenský	status,	našu	bezpečnosť,	
naše	 zdravie,	 náš	 život,	 náš	majetok.	 Rozli-
šujeme	medzi	 stresormi,	 ktoré	majú	pôvod	
v našej	mysli,	v pamäti,	v spomienkach.	Môž-
me	si	ich	viac	alebo	menej	uvedomovať.	Tie,	
ktoré si menej uvedomujeme alebo si ich 
nepamätáme a  pôsobia na naše prežívanie 
a  správanie sú vytesnené nepríjemné uda-
losti,	 traumy.	 Na	 druhej	 strane	 sú	 stresory	
vyvolané	 živelnými	 pohromami,	 vojnami,	
nehodami,	úrazmi,	chorobami.

Sú	stresové	situácie,	ktoré	očakávame,	naprí-
klad	 skúšky,	 stretnutia	 s  určitými	 osobami,	
ktoré	sú	pre	nás	významnými	autoritami,	či	
celebritami alebo aj dovolenky a  cestova-
nie. Na tieto situácie sa môžeme pripraviť 
a zmierniť	dopad	stresu	na	náš	organizmus,	
napríklad	 dôkladnou	 prípravou	 na	 skúšky,	
získavaním informácií o osobách alebo spô-
soboch cestovania. Sú však neočakávané 
stresové	situácie	ako	sú	požiare,	zemetrase-
nia,	povodne,	alebo	silné	vetry,	vojny,	neho-
dy,	násilie,	 ohrozovanie	 strelnými	 zbraňami	
a pod.

Reakcie na stres
V  situáciách stresu sa v  našom organizme 
zmobilizujú fyziologické mechanizmy na 
úrovni	nervových,	hormonálnych	procesov,	
ktoré ho pripravia na vysporiadanie sa so 
stresom.

Naše	telo	 je	vybavené	fyziologicky	tak,	aby	
situácie	 stresu	 zvládlo.	 To,	 čo	 sa	 odohráva	
v našom tele si úplne neuvedomujeme. Prí-
znakmi stresovej reakcie sú zvýšená frek-
vencia	srdcovej	činnosti	 (tlkot	srdca,	 rozbú-
šenie	 srdca),	 sucho	v ústach,	potenie	alebo	
triaška,	 zvýšenie	 svalového	 napätia,	 v  krvi	
stúpa hladina cukru a  žľazy s  vnútornou 
sekréciou produkujú stresové hormóny /ad-
renalín,	 noradrenalín,	 adrenokortikotropný	
hormón,	 kortizol,	 glukokortikoidy/.	 Reakcie	
organizmu na stresory sú rozdielne podľa 
ich	 špecifickosti,	 no	 napriek	 tomu	 odpove-

de organizmu majú všeobecné zákonitosti 
a  postupnosť v  procese odpovedí organiz-
mu. Nazýva sa to všeobecný adaptačný syn-
dróm,	ktorý	má	tri	fázy:

1. Poplachová znamená mobilizáciu reakcií 
na stres typu „bojuj alebo uteč.“

2.	 Adaptačná,	 v  ktorej	 sa	 spúšťajú	 fyziolo-
gické mechanizmy vedúce k  odbúraniu 
alebo k minimalizácii účinkov stresu.

3. Vyčerpanie nastupuje po dlhodobom pô-
sobení stresu na organizmus a dochádza 
ku celkovému oslabeniu imunity organiz-
mu,	 čo	 môže	 viesť	 k  chorobným	 proce-
som	 (vysoký	 krvný	 tlak,	 diabetes,	 obezi-
ta,	 poruchy	 srdcovej	 činnosti,	 nádorové	
ochorenia,	a iné.)

V stresových situáciách okrem iného dochá-
dza v  tele k  zmenám metabolizmu sachari-
dov. Tieto zmeny sa líšia u eustresu a u dis-
tresu.

U eustresu stúpa hladina cukru v krvi a spolu 
so	 zvýšenou	 tepovou	 frekvenciou,	 zvýše-
ným krvným tlakom a väčším objemom prie-
toku krvi dochádza k výžive vitálnych orgá-
nov okrem iných aj mozgu. V čase eustresu 
sa napríklad výkonnosť poznávacích funkcií 
u človeka zvyšuje. Čiže v skúškovej situácii je 
stres užitočný. To isté platí aj pri iných výko-
noch,	napr.	športových.

distres pôsobiaci dlhodobo ovplyvňuje pro-
dukciu inzulínu v  pankrease vo zvýšenej 
miere,	 dochádza	 k  častému	 pocitu	 hladu	
a  ku zvýšenej konzumácii vysokokalorickej 

potravy a prebytočná energia sa mení na tuk. 
Zmena stravovacích návykov vedie k diabetu.

Zistili sa aj rozdielne reakcie na stres u  jed-
notlivých typov ľudí. Impulzívni extroverti 
reagujú na stres typom „bojuj alebo uteč“. 
Pokojní introverti reagujú spôsobom „za-
mrzni alebo sa schovaj“.

Aby	 naše	 telo	 bolo	 schopné	 zvládať	 stres,	
je	našou	povinnosťou	postarať	 sa	o  to,	 aby	
sme	si	našli	čas	na	seba,	dopriať	si	dostatok	
spánku	(8	hodín	denne),	zdravo	sa	stravovať	
a nájsť	si	okrem	práce	aj	čas	na	oddych,	na	
relaxáciu,	na	vzdelávanie,	na	šport.	V prípa-
de,	 že	 sme	pod	vplyvom	dlhodobého	 stre-
su	(distresu),	okrem	už	uvedeného,	musíme	
dbať	na	to,	aby	sme	porozumeli	vplyvu	ne-
riešených	 konfliktov,	 nezdravých	 a  škodli-
vých vplyvov na náš organizmus a aby sme 
svoju energiu účelne využili na riešenie na 
prvý pohľad „neriešiteľných“ podmienok. Ak 
to	nedokážeme	sami,	požiadajme	o pomoc	
ľudí	okolo	seba,	aj	o pomoc	odborníkov,	le-
károv,	psychológov,	psychoterapeutov,	soci-
álnych pracovníkov.

Ak	sa	chcete	vyhýbať	stresu,	zvážte,	či	to	je	
cesta,	ktorú	potrebujete.	Ochránite	sa	pred	
stresom	pasivitou?	Niekedy	možno	áno,	ale	
len	 na	 krátko	 a  v  situáciách,	 ktoré	 vy	 sami	
nezmeníte.	 A  niekedy	 aj	 neriešenie,	 môže	
byť pre nás riešením. Lepšie zvládajú stres tí 
ľudia,	ktorí	majú	priateľov,	milujúcich	členov	
rodiny	alebo	aj	tí,	ktorí	sa	vedia	modliť	a dô-
verujú v spirituálnu pomoc.

PhDr. Mária Sopková

NA SLOVíČKO PANI PSyCHOLOgIČKA
Stres náš každodenný

PORAdŇA
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Prvý benefičný koncert Nadácie Anjelské 
krídla sa konal 20. septembra v Žiline v Dome 
Odborov.

Prišlo	 veľa	 ľudí,	 ktorí	 pomohli	 dobrej	 veci.	
Sála	bola	plná,	vládla	tam	krásna	atmosféra,	
plná lásky a porozumenia. Bol to neskutočne 
emocionálny večer.

Nadácia	 darovala	 časť	 zo	 vstupného,	 ktoré	
sa	 nezištne	 vyzbieralo	 2000,-€	 a  venovala	
ich Fakultnej nemocnici s poliklinikou v Žili-
ne	pre	onkologické	oddelenie,	Ldch	a dom	
ošetrovateľskej starostlivosti. Zvyšok pôjde 
ťažko chorým deťom a ľuďom v núdzi. 

Medzi generálnych partnerov patrili Hydro-
tour,	 Dermapoint	 Žilina,	 Rotary	 Club	 Žilina	
International a spoločnosť Adlo bezpečnost-
né	dvere,	Bon	APPETIT	 kateringová	 spoloč-
nosť. Hlavnými partnermi sa stali Žilinský 
samosprávny	kraj,	Mesto	Žilina	a Stredoslo-
venská energetika. Partnermi bol aj časopis 
INAK	 OBDARENÍ,	 MCC	 medicínsko-cievne	
centrum,	 www.aloe-zdravyzivotny styl,	 Ne-
mocnica	s poliklinikou	v Žiline,	Elop	Industry	
s.r.o.,	 Mentor	 Konzult,	 Roman	 Hojer,	 SLOV	
MEdIA GROUP a veľa priateľov nadácie. 

Na koncerte sa predstavili spevák Martin 
Harich,	vokálna	hudobná	skupina	Fragile,	ta-
nečníci z Art Studio Z. Vystúpila Barbora Švi-

draňová	 s  gitaristom	 Šimonom	 Švidraňom,	
hudobné	trio	Michal	Kvitkovský,	Miroslav	Ba-
loga a Michal dírer a predstavil sa aj spevák 
Martin Vetrák. 

Pozvané boli deti a rodín z nadácie. Koncert 
sa organizoval od konca marca tohto roka 
a pracovalo na ňom veľa ľudí aj dobrovoľní-
kov. Aj vďaka nim bol koncert bol skvelý. 

Nadácia Anjelské krídla vznikla v  decembri 
roku 2016. Nezištne pomáha rodinám s po-
stihnutými	deťmi,	rodinám	v núdzi,	týraným	
matkám	 a  deťom,	 sociálnym	 zariadeniam,	
matkám,	ktoré	sa	samy	starajú	o ťažko	choré	
deti. Poskytuje materiálnu pomoc vo forme 
potravín,	hygienických	potrieb,	zdravotných	
pomôcok,	odevov,	hračiek.	

Nadácia	ďakuje	zo	srdca	partnerom,	priateľom,	
firmám,	jednotlivcom,	ktorí	pomohli	tejto	krás-
nej veci a mohlo sa pomôcť veľa ľuďom. 

KEĎ SA ÚPRIMNOSŤ A  LáSKA SPOjA - dO-
KÁŽEME	SPOLOČNE	DÁVAŤ	ĽUĎOM	NÁDEJ,	
POMOC A SVETLO dO ICH ŽIVOTOV. 

„TOTO jE KRáSNE A ZáROVEŇ Aj NáROČNé 
POSLANIE,	 KTORÉ	 MÁ	 VEĽKÝ	 ZMYSEL.	 NA-
DÁCIA	 BOLA	 ZALOŽENÁ	 PRE	 ĽUDÍ	 A  VERÍ-
ME,	ŽE	BUDE	AJ	NAĎALEJ	PRINÁŠAŤ	NÁDEJ	
A  OPORU,“	 hovorí	 správkyňa	 nadácie	 Ing.	
Alexandra Majeríková.

WWW.NADACIAANJELSKEKRIDLA.SK 
INFO@NADACIAANJELSKEKRIDLA.SK 

ďakujeme autorovi knihy LEONARdOVI HÖLBLINgOVI 
za podporu a pomoc pre nadáciu Anjelské krídla

PRVÝ BENEFIČNÝ KONCERT NAdáCIE ANjELSKÉ KRídLA

Čo Vás viedlo k vydaniu knihy?
K jej vydaniu ma viedla situácia v spoločnos-
ti,	ktorá	je	pravdupovediac	žalostná	a vcelku	
už asi aj neúnosná. Veľa ľudí sa snaží žiť svoj 
život	bez	 toho,	aby	 sa	nad	ním	zásadnejšie	
zamysleli.	 Výsledkom	 sú	 vzťahy,	 ktoré	 sú	
v takom	stave,	v akom	sú...

Pre koho je kniha určená?
Kniha	je	určená	pre	všetkých,	ktorí	chcú	roz-
šíriť svoje obzory v živote.

Aký má kniha cieľ?
Kniha má za cieľ priviesť ľudí k zamysleniu sa 
nad dôležitými životnými hodnotami a uro-
biť	 si	 vlastný	názor	na	veci	a  situácie,	ktoré	
človek zažil a  nad čím možno v  súvislosti 
s tým (ne)rozmýšľal.

Kde a za akých podmienok sa dá kniha zís-
kať?
Kniha sa dá získať buď na Benefičnom kon-
certe	dňa	20.9.2019	v Žiline	v tlačenej	verzii,	
alebo kedykoľvek v elektronickej verzii pros-

tredníctvom www.nadaciaanjelskekridla.
sk,	 alebo	 priamo	 cez	 e-mail: holblingl@
gmail.com.
Tlačená verzia na benefičnom koncerte 
bude,	 ako	 súčasť	 dobrovoľného	 príspevku,	
balíka nadačných predmetov ponúkaná zá-
ujemcom.
Elektronická verzia je distribuovaná zdarma 
a  dobrovoľný príspevok pre nadáciu je na 
zvážení každého.

Kam pôjde výťažok za dobrovoľné príspev-
ky za knihu?
Celý výťažok tlačenej knihy pôjde po odráta-
ní nákladov na jej vydanie nadácii. Výťažok 
elektronickej verzie ide priamo celý nadácii.

Prečo vznikla spolupráca s nadáciou?
Vznikla na základe vzájomnej spolupráce 
a vôli	 autora	podporiť	dobrý	projekt,	 ktorý	
pomáha	ľuďom	v tiesni.	Pôsobím	v nej,	ako	
podporovateľ,	 dobrovoľník	 a  poradca	 pre	
zakladateľku	nadácie,	pani	Alexandru	Maje-
ríkovú na bezplatnej báze.

Kde možno adresovať prípadné otázky, 
pripomienky a návrhy ku knihe?
Uvedené je možné adresovať na e-mail: 
holblingl@gmail.com.



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



Banská Štiavnica 18.8.2019

Foto: Jan Vlk, Igor Frimmel
Milan Maršalka, Ján Koťo,

Petra Sekáčová, Tatiana Orolínová



ZUZANA SMATANOVÁ | KANDRÁČOVCI
MADUAR | DRUŽINA

MODERUJE: VLADIMÍR VOŠTINÁR 

Streda 27. november 2019 o 14:30 
Štós, Dom kultúry

Náučné workšopy:  Enkaustika – maľovanie horúcim voskom, maľovanie na drevo a na sklo, maľovanie na tvár.
Zmena programu vyhradená. Ďakujeme za pochopenie.

Občianske združenie Milan Štefánik 
vás pozýva na tretí ročník bene�čného koncertu

pre osoby s mentálnym postihnutím

Vstup od 13:30 ZUMBA                  S TÁŇOU 

 



Občianske združenie Milan Štefánik a Mesto Žiar Nad Hronom vás pozývajú
na siedmy ročník benefičného koncertu pre osoby s mentálnym postihnutím.

VIDIEK / S HUDBOU VESMÍRNOU /
PETER LIPA / BALKANSAMBEL /

Moderuje: LUKÁŠ LATINÁK /
Vstup od 13:00              S ALOU

Náučné workšopy: Enkaustika – maľovanie horúcim voskom,
košikárstvo, maľovanie tričiek a na plátno,

ozdobovanie sádrových odliatkov, maľovanie na tvár

16. OKTÓBER 2O19, 14:OO
MESTSKÉ KULTÚRNE CENTRUM

ŽIAR NAD HRONOM

16. OKTÓBER 2O19, 14:OO
MESTSKÉ KULTÚRNE CENTRUM

ŽIAR NAD HRONOM

VSTUPNÉ JE BEZPLATNÉ PRE OSOBY S  MENTÁLNYM A ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM, PRED 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.

VIDIEK / S HUDBOU VESMÍRNOU /
PETER LIPA / BALKANSAMBEL /

Moderuje: LUKÁŠ LATINÁK /
Vstup od 13:00              S ALOU

Občianske združenie Milan Štefánik a Mesto Žiar Nad Hronom vás pozývajú
na siedmy ročník benefičného koncertu pre osoby s mentálnym postihnutím.



Ručné riadenie vozidla Uľahčenie nastupovania Nakladanie elektrického vozíka

bezplatná linka 0800 105 707 • www.spig.sk • www.inakobdareni.sk

Možnosť doplatku k príspevku na úpravu vozidla vďaka kluBu spIG! 
Úpravy môžete financovať zo štátneho príspevku podľa zákona 447/2008 Z.z. 
pokiaľ auto má menej ako 5 rokov.

auto s úpravami pre ťZp Vám radi predvedieme a môžete si sami 
odskúšať, všetko bezplatne. Stačí nás kontaktovať a dohodnúť si 
stretnutie kdekoľvek na Slovensku.

Úpravy motorového vozidla

SK
ÚŠALI SME

spolu s va mi v N
RC 



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

www.spig.sk, www.inakobdareni.sk

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

stropné zdviháky



zvislé plošiny

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

www.spig.sk, www.inakobdareni.sk

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



schodiskové plošiny

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

www.spig.sk, www.inakobdareni.sk

Získajte schodiskovú plošinu 
so štátnym príspevkom a doplatkom 
z Klubu SPIG BeZplatne!



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



NOVÉ MESTO NAD VÁHOM

29. SEpTEMBER 2019

Foto: Petra Sekáčová, Igor Frimmel,
Milan Maršalka, Ján Koťo, a Ján Vlk 



OBJAVTE NAŠE 
DIGITÁLNE SLUŽBY
Už 100 rokov na Slovensku prinášame do vášho sveta väčší pocit istoty, 
aby ste mohli žiť svoj život naplno. Stáli sme pri najväčších výzvach, 
akým ste kedy čelili a aj vďaka vám sme dosiahli výnimočné úspechy.

Objavte teraz naše digitálne služby s Allianz Kontom, 
ktoré sú s vami kedykoľvek to potrebujete.

allianzsp.sk

ASP_ALLIANZ KONTO_inzerat_210x297.indd   1 27/09/2019   09:22



Občianske združenie Milan Štefánik
usporiada v roku 2020 kultúrne benefičné podujatia 
pre osoby s mentálnym a zdravotným postihnutím:

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

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

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

17. NOVEMBER SPOMIENKOVÝ KONCERT ŠLU, MARŃA KOVÁČOVÁ
25. 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, JÁN VLK, PETER 
IVAN A JÁN KOŤO.
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Pokiaľ	bývate	v bytovom	dome	a schodisko,	
ktoré je spoločné s vašimi susedmi vo vcho-
de Vám spôsobuje z  dôvodu zníženej po-
hyblivosti,	 alebo	 trvalej	 imobility	 problém	
budete potrebovať súhlas spoluvlastníkov 
bytového	 domu	 s  inštaláciou	 zariadenia,	
ktoré pre Vás odstráni tieto bariéry. 

jedná sa o  veľmi citlivú tému. Strata mož-
nosti presúvania sa po schodisku sa totiž 
môže prihodiť každému. Kvôli nepríjemnej 
chorobe,	 vysokému	 veku,	 následkom	 po	
úraze,	autohavárii.	Je	potrebné	si	uvedomiť,	
že presun po schodisku je pre osoby so zdra-
votným	postihnutím	nebezpečný,	často	krát	
nemožný. Práve preto aj na Slovensku fun-
guje zákon č. 447 O  kompenzáciách ťažké-
ho zdravotného postihnutia. Vďaka nemu si 
osoby so zdravotným postihnutím majú ná-
rok	žiadať	príspevok	na	zdvíhacie	zariadenie,	
ktoré im má uľahčiť ich každodenný život. 

Pokiaľ	sa	príspevok	prizná,	klient	získa	pros-
triedky na financovanie takéhoto zariadenia. 

Výrobca zariadenia však ešte nemôže na-
montovať	 schodiskovú	 plošinu,	 stoličkový	
výťah,	 alebo	 zvislú	 plošinu.	 Budete	 potre-
bovať súhlas ostatných vlastníkov bytov vo 
vašom vchode. 

My v  SPIG, s.r.o. Vás v  tom nenecháme sa-
mých. Sme ochotní prísť na domovú schôdzu 
a vyjasniť konkrétne riešenie vašim susedom.

Najčastejšie obavy susedov
Zariadenie bude na schodisku prekážať 
pri sťahovaní...
„Zariadenie	 naprojektujeme	 tak,	 aby	 ono	
samotné	na	schodisku	neprekážalo,	v poko-
jovom režime bude odstavené v  parkovacej 

stanici	 na	 podeste,	 prípadne	 pod	 schodmi.	
Na schodisku síce ešte stále zostáva dráha no 
tá v prípade stoličkového výťahu zaberie ma-
ximálne	12	cm	zo	šírky	schodiska	a 45	cm	do	
výšky. Montuje sa po vnútornej strane a  ni-
jak neobmedzuje funkciu zábradlia. V prípa-
de schodiskovej plošiny sa dráha zariadenia 
montuje	 na	 stenu,	 alebo	opäť	 po	 vnútornej	
strane	 schodiska.	Dráha	 sa	 vyrába	 z nerezu,	
jej vrchné madlo slúži ako dokonalé zábrad-
lie	a montuje	sa	z boku	do	schodiska,	vďaka	
čomu nezaberá viac priestoru na schodisku 
než súčasné zábradlie. Schodisková plošina 
umožňuje samostatnosť osobám na invalid-
nom	vozíku,	zároveň	je	možné	ju	ovládať	na	
diaľku,	 parkovanie	 rovnako	 ako	 pri	 stoličko-
vom výťahu bude mimo schodiska.“

Čo ak sa zariadenie poškodí, kto to bude 
platiť?
„Pokiaľ nám nahlásite poruchu naše servis-
né oddelenie zariadenie opraví. Prostried-
ky,	 ktoré	 je	 potrebné	 vynaložiť	 na	 takúto	
opravu	opäť	hradí	štát,	preto	sa	vaši	susedia	
nemusia	 báť	 o  to,	 že	 by	 Vám	museli	 hradiť	
opravu	v prípade,	že	by	pri	sťahovaní	spadla	
na	dráhu	nábytková	skriňa,	alebo	podobne.“

Kto bude platiť za elektrinu? 
„Hoci chod týchto zariadení si nevyžaduje 
veľkú	 spotrebu	 elektriny,	 najčastejšie	 si	 pri	
montáži ťaháme prípojku priamo z bytu klien-
ta.“ Pokiaľ napriek týmto argumentom sa 
nám nepodarí presvedčiť obyvateľov vášho 
vchodu k  vyjadreniu súhlasu s  montážou 
zdvíhacieho	zariadenia,	ešte	stále	je	tu	mož-
nosť použiť schodolez. jedná sa o prenosné 
zariadenie a na jeho použitie netreba súhlas. 

foto: archív SPIG s.r.o.

Súhlas spoluvlastníkov v bytovom dome s umiestnením 
zdvíhacieho zariadenia na spoločné schodisko

Nie ste sami, sme v tom s vami. Na domovej schôdzi všetko vysvetlíme susedom.
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Vzhľadom k tomu, že v našej firme SPIG 
musíme sledovať všetky trendy v  ob-
lasti mobility, nenechali sme si ujsť ani 
tento ročník Celosvetovej výstavy 
pomôcok REHA CARE v  Düsseldor-
fe. Novinky Vám prinášame v článku.
Na výstavisku bolo veľké množstvo výrob-
cov	 vozíkov,	 malých	 elektrických	 skútrikov	
a  presúvadielok.	 Trendom	 je,	 že	 tieto	 tieto	
zariadenia	 by	 mali	 byť	 čo	 najľahšie,	 ľahko	
skladovateľné a  čo najvýkonnejšie. Napriek 
tomu	sa	nám	zdá,	že	nad	elektrickými	skút-
rami vyhrávajú prídavné pohony na mecha-
nický vozík. 

Zaujímavý nový stoličkový výťah priniesla 
spoločnosť	Platinum.	Označujú	ho	Ultimate,	
dokáže	parkovať	na	prvom	schode,	nosnosť	
majú	rozšírenú	až	do	165kg	a sklon	stúpania	
až	do	75	stupňov.	

Množstvo klientov sa nás pýta na možnosť 
samostatnosti na schodisku. jednoducho 
hľadajú samoovládací schodolez. Touto 
myšlienkou	 sa	 zaoberalo	 viacero	 výrobcov,	
na fotografii môžete vidieť ten najdokona-
lejší značky SCEWO. jedná sa o elektrický vo-
zík,	ktorý	funguje	na	princípe	Segway	a má	
prídavný pásový pohon. Užívateľ tak dokáže 
samostatne ovládať aj Schodolez aj elektric-
ky vozík a všetko v rámci jedného zariadenia. 
Cena	 sa	 pohybuje	 okolo	 18	000,-EUR,	 čo	 je	
lepšie než v minulosti. 

Ešte zaujímavejšie pre budúcnosť sú skele-
ty,	 ktoré	budú	mať	 za	úlohu	nahradiť	 inva-
lidné vozíky a  zabezpečiť pre používateľov 
možnosť postaviť sa a chodiť. Firma Rewalk 
predstavila svoj nový produkt. Ich skelet sa 
upína okolo pása a dá sa používať za pomocí 
francúzskych bariel. 

„Krása priateľstva 
nespočíva v natiahnutej 

ruke, ani v milom úsmeve,
ani v radosti zo spoločnosti; 
je to duchovná inšpirácia, 

ktorá prichádza,
keď si niekto uvedomí, 

že v neho verí ešte niekto 
ďalší, komu je ochotný 

dôverovať.“

(Ralph Waldo Emerson)

Celosvetová výstava pomôcok REHA CARE düsseldorf
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životné minimum sa zvýšilo o 2,5%
Životné minimum sa aj tento rok zvýšilo. Jeho suma sa pre prvú plnoletú 
fyzickú osobu zvýšila na 210,20 eura, pre druhú plnoletú fyzickú osobu 
na 146,64 eura a pre nezaopatrené dieťa alebo zaopatrené neplnoleté 
dieťa na 95,96 eura mesačne. Životné minimum, ako aj príspevky a dáv-
ky naň naviazané stúpli o 2,5%.

Sumy životného minima sa upravia nasledovne: 
•	 jedna	plnoletá	fyzická	osoba	-	210,20	eura	
•	 ďalšia	spoločne	posudzovaná	plnoletá	fyzická	osoba	-	146,64	eura	
•	 zaopatrené	neplnoleté	dieťa	a nezaopatrené	dieťa	-	95,96	eura	

Životné	minimum	sa	upravuje	k 1.	júlu	daného	roku,	avšak	dávky	naň	
naviazané sa upravia buď k júlu 2019 alebo k januáru 2020 v závislos-
ti	od	toho,	ako	úpravu	tej	-	ktorej	dávky,	príspevku,	stanovuje	prísluš-
ná legislatívna norma.

Niektorí poistenci nebudú musieť prísť 
k posudkovému lekárovi osobne

Od 1. septembra 2019 bude môcť posudkový lekár Sociálnej pois-
ťovne	v niektorých	prípadoch	určiť,	že	prítomnosť	poistenca	alebo	
poškodeného nebude pre posúdenie zdravotného stavu pred po-
sudkovým lekárom Sociálnej poisťovne vždy potrebná. Zdravotný 
stav	posudkový	lekár	potom	posúdi	v neprítomnosti	poistenca,	len	
na základe doložených lekárskych odborných nálezov. Týka sa to 
ťažkých,	najmä	liečbou	neovplyvniteľných	stavov,	ako	napr.	ťažkých	
onkologických	prípadov,	prípadov	po	ťažkých	cievnych	mozgových	
príhodách,	nevidomých,	poistencov	po	amputácii	končatín	a pod.	
Poistenec bude o  možnosti posúdenia zdravotného stavu v  neprí-
tomnosti	vopred	 informovaný,	keď	o tom	rozhodne	posudkový	 le-
kár. Ak poistenec napriek tomu prejaví vôľu osobne sa zúčastniť na 
posúdení	jeho	dlhodobo	nepriaznivého	zdravotného	stavu,	Sociálna	
poisťovňa mu vyhovie a predvolá ho.
Zdroj: Sociálna poisťovňa

Vianočný príspevok k dôchodku sa zdvojnásobí
Vianočný príspevok k dôchodku bude v tomto roku dvojnásobný a jeho 
maximálna výška dosiahne 200 eur.

Nárok na maximálnu sumu vianočného príspevku majú aj naďalej tí 
dôchodcovia,	ktorých	suma	dôchodku	alebo	úhrn	súm	dôchodkov	
je najviac v sume životného minima pre jednu plnoletú fyzickú oso-
bu,	v tomto	roku	to	predstavuje	210,20	eura.	Okrem	zdvojnásobenia	
sumy vianočného príspevku sa rozširuje okruhu dotknutých osôb 
prostredníctvom zvýšenia hranice nároku na príspevok z pôvodnej 
úrovne	60	%	priemernej	mzdy	v národnom	hospodárstve	na	65	%.	To	
znamená,	že	v tomto	roku	bude	horná	hranica	nároku	na	vianočný	
príspevok	vo	výške	658,50	eura	a získa	ho	tak	viac	dôchodcov.	Vyplý-

va to z novely zákona o poskytovaní vianočného príspevku niekto-
rým	poberateľom	dôchodku,	ktorú	schválili	poslanci.

Spôsob	určenia	výšky	príspevku	je	solidárny,	čím	nižší	dôchodok,	tým	
vyšší	príspevok.	Pri	dôchodku	napríklad	250	eur	dostane	dôchodca	
vianočný	príspevok	vo	výške	185,60	eura,	 čo	predstavuje	 zvýšenie	
oproti	minulému	roku	o 92,	80	eura.	Pri	300	eurovom	dôchodku	to	
bude	167,60	eura	namiesto	vlaňajších	83,80	eura	a napríklad	pri	400	
eurách	si	tí	skôr	narodení	prilepšia	o 131,60	eura.	Ak	dôchodok	do-
siahne	658,50	eura,	vianočný	príspevok	bude	vo	výške	13	eur.	
Vianočný príspevok sa vypláca v  období mesiaca december počas 
poberania dôchodku vo výplatnom termíne. Sociálna poisťovňa ho 
vyplatí	automaticky,	o jeho	výplatu	nebude	potrebné	žiadať.

Zdroj: MPSVR

Aktuálne informácie pre ŤZP

„Chudobní sú úžasní. Raz prišiel k nám jeden z nich,
aby nám poďakoval a povedal: Od vás, ktoré ste sľúbili čistotu,

sa môžeme najlepšie naučiť ako plánovať rodinu.
Veď tu sa nejedná o nič iné, než o sebaovládanie pre vzájomnú lásku.

Zdá sa mi, že povedal čosi veľmi krásne.
Títo ľudia možno nemajú čo jesť, ale sú to veľkí ľudia.“ (Matka Tereza)



20  I  Inak obdarení  I  október - december 2019 www.inakobdareni.sk

¨ POMOC PRE INAK ObDARENÝCH

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	umiestniť	v prednej	časti	auta	tak,	aby	
bola jeho predná časť jasne viditeľná a vy-
dáva sa na neobmedzený čas.  Vodič takto 
označeného auta môže stáť na mieste vy-
hradenom pre invalidné osoby a  nemusí 
dodržiavať zákaz státia na nevyhnutný čas. 
Ak	 je	 to	 nevyhnutné,	 môže	 vodič	 takého	
auta	 vchádzať	 aj	 tam,	 kde	 je	 dopravnou	
značkou vjazd povolený len vymedzené-
mu okruhu vozidiel a do pešej zóny.

PREuKAZ ŤZP
Preukaz fyzickej osoby s  ťažkým zdravot-
ným postihnutím slúži na uplatnenie zliav 
a  výhod	 (napríklad	 v  doprave,	 kultúre,	
v oblastí miestnych daní).
Výšku zliav a  výhody určujú dotknuté re-
zorty alebo konkrétni poskytovatelia slu-
žieb.
Odporúčame,	 aby	 sa	 osoby	 s  ŤZP	 infor-
movali,	 či	 napríklad	 konkrétny	 prepravca,	
organizátor	kultúrneho	podujatia,	 športo-
vého podujatia poskytuje zľavy alebo iné 
výhody držiteľom preukazu fyzickej osoby 
s ŤZP.

Ako získať preukaz
Úrad	 vyhotoví	 preukaz,	 ak	 z právoplatné-
ho rozhodnutia o peňažnom príspevku na 

kompenzáciu alebo z  právoplatného roz-
hodnutia o preukaze fyzickej osoby s ŤZP 
vyplýva,	že	ide	o fyzickú	osobu	s ŤZP.	Pre-
ukaz osoby s ŤZP so sprievodcom sa vyho-
toví	osobe	s ŤZP,	ak	 je	odkázaná	na	sprie-
vodcu = pomoc inej osoby alebo na pomoc 
psa so špeciálnym výcvikom pri zabezpe-
čovaní	 pohybu,	 orientácie	 a  komunikácie	
so spoločenským prostredí.
Žiadosť o  vyhotovenie preukazu fyzickej 
osoby s  ŤZP a  preukazu fyzickej osoby 
s  ŤZP so sprievodcom je potrebné podať 
na príslušný úrad práce sociálnych vecí 
a rodiny. O preukaz môže oprávnená osoba 
požiadať aj žiadosťou podanou elektronic-
kými prostriedkami a podpísanou zaruče-
ným elektronickým podpisom oprávnenej 
osoby.
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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 do 26 ro-
kov so zdravotným znevýhodnením zvyšovať kvalitu života 
formou finančného príspevku na kompenzačné pomôcky.

Kontakt: Stavbárska	38,	821 07	Bratislava
tel.:	0903 764 354	;	+421	2 4363 4354
Ing.	Svetlana	Polákova,	MBA	–	riaditeľka	DF	SR
e-mail: kontobariery@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

Aké bolo leto v SPOSA BB? Výživné, pracovné, zábavné 
ale aj oddychové a náučné.
Letné mesiace a  prázdniny sme začali veľkým upratovaním nášho 
Lokálneho	priestoru.	Riadili	sa	všetky	miestnosti,	triedili	veci,	čistili,	
robili	úpravy	a zmeny,	aby	bolo	všetko	čo	najlepšie	pripravené	na	
aktivity v období nového školského roka .

Prázdninové aktivity vyvrcholili realizáciou prvého denného detské-
ho	tábora	SPOSA	BB,	ktorý	trval	od	19.	do	23.	augusta	2019	a realizo-
vaný bol v areáli Komunitného centra Fončorda.

Zúčastnilo	sa	ho	10	detí.	Skupinka	bola	zmiešaná,	čas	trávili	spoloč-
ne	deti	s autizmom,	či	s iným	typom	znevýhodnenia	a zdravé	deti.	
Staralo sa o nich desať dospelých – dobrovoľníkov SPOSA BB.

Celý	pracovný	týždeň	sme	sa	schádzali	každé	ráno	o 9,00	aby	bolo	
pre	 deti	 nachystané	 občerstvenie,	materiál	 na	 kreatívne	 tvorenie,	
miesta	na	odpočinok	a celkove	všetko,	čo	bolo	potrebné,	pre	spo-
kojnosť	a pokoj.	Deti	prichádzali	o 10,00	hodine	a rozchádzali	sa	po	
13,00-tej.

Hrali	 sme	 sa,	 tvorili,	 učili	 sa	 navzájom.	 Každý	 deň	 sa	 robil	 pestrý	
a zaujímavý	program,	aby	to	bolo	pre	deti	zábavné	a obohacujúce.	
S Matejom,	 aby	mali	 všetci	 pohyb,	 začínali	 spoločnou	 rozcvičkou.	
Tancovali	v skupinke	na	skvelé	detské	pesničky,	lebo	tanec	zlepšuje	
náladu a vyčarí úsmev na tvári.

V utorok	deti	absolvovali	canisterapiu,	ktorú	si	vychutnali	v pokoj-
nom	prostredí	komunitnej	záhrady	s úžasnou	terapeutkou	Ľubkou	
a jej vždy sto percentnými asistentmi havkáčmi.

S  trpezlivou	 pomocou	 ostatných	 dobrovoľníkov	 bohato	 napĺňali	
denný program kreatívnym tvorením a  hrami. deti mali možnosť 
vytvoriť	si	mini	hudobné	nástroje,	maľovať	a kresliť,	pomocou	špeci-
álneho stroja vytvárali krásne farebné mandaly na papierové tašky. 
Dobrovoľníci	 deťom	pomáhali,	 komunikovali	 s  nimi,	 učili	 ich	nové	
veci.	Obohatenie	bolo	vzájomné,	pretože	aj	keď	sa	to	možno	na	prvý	
pohľad	nezdá,	aj	deti	 s autizmom	vedia	svojím	spôsobom	prejaviť	
vďačnosť.	Najväčšou	 radosťou	pre	nás	všetkých	 je,	 keď	vidíme	 ich	
pokroky. Posledný deň tábora sme im pripravili Cestu do rozpráv-
ky,	hľadanie	stratenej	princeznej	a pokladu.	Na	 rozprávkovej	ceste	
ich sprevádzali rozprávkové bytosti (za ktoré sa prezliekli dospelí – 
dobrovoľníci)	-	víly,	vedma,	Palculienka,	piráti,	múdra	Žabka	a samo-
zrejme princezná. deti plnili jednoduché úlohy na niekoľkých sta-
novištiach a za každú splnenú úlohu získali pečiatku a postup ďalej. 
Všetky boli šikovné a v rámci svojich možností skvelo spolupracovali. 
Keď	to	bolo	potrebné,	samozrejme	dobrovoľníci	pomohli.	Veľká	ra-
dosť	bola	v detských	očiach,	keď	prišli	do	cieľa	a našli	nielen	truhlicu	
s pokladom,	ale	aj	tašky	s darčekmi,	ktoré	tam	na	nich	čakali.	Počas	
tohto týždňa sa nám podarilo vytvoriť pre deti bezpečné a radostné 
prostredie,	kde	sa	cítili	dobre	a odchádzali	spokojné,	s úsmevom	na	
tvári.	Celý	tento	spoločne	strávený	čas,	bol	plný	hier	a dobrej	nálady.	
Veríme,	že	aj	budúci	rok	sa	nám	podarí	zorganizovať	podobne	dobrý	
tábor,	ako	bol	tento	prvý.	

Ďakujem	zo	srdca	všetkým	za	možnosť	byť	súčasťou	týchto	aktivít,	
zažiť	prípravy,	emócie,	krásne	i náročnejšie	chvíle	s deťmi,	vidieť	ako	
sa	tešia,	ako	sa	učia,	ako	robia	pokroky,	pretože	tie	naozaj	robili.	Od-
menou	mi	boli	aj	objatia,	ktorých	sa	nám	od	detí	dostalo	požehnane.	
Vďaka!

Alenka Slivková, aktivačný pracovník 
v SPOSA BB cez UPSVaR BB

Leto v SPOSA BB
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AUTIZMUS - Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom SPOSA bb ¨

Narodením syna sa mi zmenil celý život. Prišiel priskoro a urobil vý-
razný škrt cez všetky rozpočty. Namiesto „bezstarostného života“ 
mamičiek	na	materskej,	 som	musela	 začať	meniť	 všetko.	 Komfort-
nú	 zónu,	 nastavenia	 a  fungovanie	 ďalšieho	 života.	 Bezsenné	 noci	
v nemocnici,	keď	malý	bojoval	o život.	Po	dva	a pol	mesiaci	prišiel	
domov,	desať	dní	na	to	sme	sa	museli	vrátiť	do	späť,	zoperovali	mu	
pruh.	Medzi	 tým	 týždenné	 cesty	 do	 nemocnice,	 rôzne	 vyšetrenia	
a cvičenia.	Ako	dieťa	som	nemocnicu	videla	iba	z diaľky,	no	pri	sy-
novi sa stala na prvé roky jeho života prechodným pobytom. Neskôr 
denné	cvičenia,	do	toho	bežný	život.	Prestavovali	sme	dom,	pomoc	
chorej	mame,	 chodenie	 do	 škôlky,	 starostlivosť	 o  záhradu	 a malé	
hospodárstvo.	Každý	rok	kúpele,	kde	sme	pomaly	začali	napredovať.	
Bežné	dieťatko	sa	posadí,	štvornožkuje,	postaví	v rozmedzí	jedného	
roka.	Náš	syn	sa	do	dvoch	rokov	šúchal	po	chrbte,	nevedel	sa	preto-
čiť	z chrbta	na	brucho,	sedieť	začal	až	po	treťom	roku,	samostatne	
chodil bez pomoci po roku siedmom. Oneskorený vývin spojený 
s detskou mozgovou obrnou a mnohými súbežnými znevýhodne-
niami	 odpútaval	 pozornosť	 od	 závažnejšieho	 problému,	 ktorým	
bolo jeho iní vnímanie a spracovávanie podnetov z vonkajšieho sve-
ta – autizmus.

Správanie,	ktoré	vnášal	autizmus	do	jeho	a nášho	života	zťažovalo	
celý	vývoj	s jeho	DMO	a všetkým,	čo	mu	bolo	dané	do	vienka.	Únava,	
frustrácia,	demotivácia,	sklamanie,	osamelosť,	smútok	a nesmierny	
hnev	 na	 všetko,	 čo	 zavinilo	 bolestný	 život.	 Prvé	 roky	 života	 prešli	
mojim	 osobným	 peklom.	 Chvíle,	 keď	 „nikto	 nepomáhal“	 v  miere	
potreby.	Život	bez	nádeje,	že	sa	môže	niečo	meniť.	Nič	nerozčúlilo	
viac,	ako	alibistické	reči	typu,	to	chce	trpezlivosť.	Každý	hodnotil	au-
tizmus	a synove	výrazné	poruchy	správania.	Ak	začne	chodiť,	všet-
ko	pominie,	nepominulo.	Roky	sa	míňali,	odišli	aj	rodičia	na	večnosť	
a stále neprišla žiadna úľava. 

Po	nástupe	do	 školy,	 som	autizmu	začala	venovať	 zvýšenú	pozor-
nosť	a práve	na	škole,	kde	sme	začali	chodiť,	prišlo	to,	čo	som	potre-
bovala.	Prvý	mesiac	pani	učiteľka,	ktorá	dala	smer	novej	cesty	a po	
mesiaci	druhá	učiteľka,	ktorá	istým	spôsobom	svojej	láskavosti,	päť	
rokov sprevádzala mňa a syna v zmene mnohých hlavne „mojich sla-
bostí,	ale	aj	silných	stránok.“	Nebudem	rozpisovať,	čo	to	bolo,	ale	išlo	
o ľudský rozmer. 

V  istom	okamihu	a bol	 to	záver	 roka	2013,	 som	nastúpila	na	cestu	
zmeny	 mojich	 postojov	 a  pochopenia,	 prečo	 to	 všetko	 bolo	 tak	
únavné	a ťažké.	Začali	sme	chodiť	so	synom	k pedagogičke,	koučke,	
terapeutke.	 Predstava	bola,	 že	 sa	 zakrátko	 všetko	 zmení	 na	 lepšie	
a život	konečne	bude	bezproblémový.	Predstavte	si,	že	veci	sa	pohli,	
začalo	učenie,	hlavne	o sebe,	o tom,	že	všetko	to	ťažké	má	človeka	
naučiť	a upevniť	už	získané	zručnosti.	Zmysel	pre	poriadok,	pravidlá	
–	sedliacky	rozum,	pochopenie,	odpustenie	a prijatie	pravdy.	Trvalo	
to	 tri	 roky.	Veľa	 sa	 zmenilo,	 aktivovali	 sa	všetky	danosti	 a  znalosti.	
Napriek	tomu	život	sa	nestal	 ľahší.	Nikdy	ani	nebude,	 lebo	je	to	ži-
vot – stály vývoj prináša zmeny. Napriek tomu sú okamihy radosti 
s malých	vecí,	príležitostí	vo	všetkom,	čo	sa	stane.	Vidím	to,	čo	mnohí	
pod	nánosmi	svojich	zranení,	ak	s nimi	nezačnú	pracovať	neuvidia.	
Viem,	že	všetko	je	premenné,	má	svoje	vzorce	spravodlivosti,	ktorú	

dostávame	do	vienka	od	našich	predkov.	Všetko	má	svoj	zmysel,	ale	
iba	vtedy,	ak	sa	pravdivo	pozrieme	do	svojho	vnútra.	Zraňuje	nás	iba	
to,	čo	je	v nás	samých.	Ľudia	sú	zrkadlom	a prídu	k vám	iba	tí,	čo	vás	
majú niečo naučiť. Aj naše deti sú naším zrkadlom a na to nezabúdaj-
me.	Ak	upravíte	veci	v sebe,	upravia	sa	aj	v nich,	ich	oslabenia	a život	
potom bude predsa o čosi ľahší. 

Prioritou života je nájsť seba v sebe a v dieťati. Čo hodnotné odhalí-
me	vo	svojom	vnútri	a posilníme,	posilníme	aj	v našich	iných	deťoch.	

M. Helexová

AuTIZmuS A žIVOT
S PRIORITAmI

„Rodina je miestom lásky a života. Miestom, kde láska rodí život.“ (Ján Pavol II.)
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žime zdravo s prof. Katarínou Horákovou
ZELENÉ POTRAVINy – VyNIKAjÚCI ZdROj VITAmíNOV, mINERáLOV A ENZÝmOV
Prírodné potraviny sú dnes veľmi dôležitou 
súčasťou novej celosvetovej vlny stravova-
nia,	 nazývanej	 „green	 foods“	 –	 zelená	 stra-
va. Sú reálnou odpoveďou na uponáhľanú 
a technokratickú	dobu,	v ktorej	sme	obklo-
pení rýchlenými potravinami a často využí-
vame ponuky rýchleho stravovania. Zelené 
potraviny majú pevné miesto v  jedálnom 
lístku	 ľudí,	 ktorí	 s  týmito	 trendmi	 nesúhla-
sia a  úspešne s  nimi bojujú. Moderná veda 
objavila	 také	 potraviny,	 ktoré	 nás	 nielen	
chránia	pred	chorobami	z nedostatku	živín,	
ale súčasne pomáhajú znova prebudiť náš 
imunitný	systém,	ako	účinný	štít	proti	civili-
začným chorobám. Ďalej zdroj stravy zabez-
pečujúci priebežnú a pravidelnú detoxikáciu 
od	 jedov,	 ktorým	 sa	 následkom	devastácie	
poľnohospodárstva a  vôbec celej prírody 
nemôžeme ubrániť (napríklad počnúc du-
sičnanmi a kadmiom zo zeleniny až po olo-
vo z  vodovodného potrubia). Od začiatku 
21.-ého	storočia	sa	i u nás	objavila	cesta,	ako	
sa z tejto situácie postupne dostať. je to päť 
minút	 pred	 dvanástou,	 keď	 si	 domyslíme	
genetické	 dopady	 toho,	 čo	 človek	 doteraz	
vyprodukoval na záhubu ďalších generácií. 

Prečo chlorella, spirulina alebo 
zelený jačmeň...
Majú predpoklad stať sa ideálnou súčas-
ťou našej každodennej stravy?
Sú	čisté	produkty	prírody	a súčasne	spĺňajú	
všetky kritériá pre ideálnu potravinu. V  prí-
rode	 totiž	zriedka	sa	vyskytuje	vitamín,	mi-
nerál,	 aminokyselina	 alebo	 fytochemikália	
jednotlivo,	 samostatne.	 Skôr	 nachádzame	
komplexy mnohopočetných zložiek pôso-
biacich	 spoločne,	 v  harmónii,	 podporujúce	
zdravie,	 dlhovekosť	 a  vitalitu.	 Je	 dokázané,	
že	užívanie	výživového	doplnku,	ktorý	obsa-
huje	kompletnú	sadu	vitamínov,	minerálov,	
nukleové	 kyseliny,	 fytochemikálie	 a  terciál-
ne	funkčné	zlúčeniny,	bude	mať	väčší	klinic-
ký efekt ako užívanie jednotlivých zložiek. 

Látková premena sa u človeka vyvíjala a ge-
neticky kódovala tisíce rokov pod vplyvom 
prírodnej	 stravy	 človeka,	 zberateľa	 a  lovca.	
V  priebehu posledných dvoch storočí však 
došlo k  tak rýchlym zmenám v  životnom 
štýle,	v zložení	stravy	i v stravovacích	návy-
koch,	že	sa	tieto	zmeny	nutne	museli	dostať	
s  naším „naprogramovaným“ metaboliz-
mom do sporu. Neadekvátna a  nesprávna 
výživa je jednou z  príčin takzvaných civili-
začných chorôb. Azda preto moderná veda 
tak usilovne hľadá ideálne potraviny i zdravé 
výživové doplnky. Patrí k nim i zelená jedno-
bunková sladkovodná riasa chlorella,	mod-
rozelená mikroriasa spirulina ako aj mladé 
listy	 obilných	 tráv,	 z  ktorých	 je	 najlepšou	

mladý jačmeň. Všetky tieto prírodné potra-
viny	 obsahujú	 vynikajúce	 zdroje	 živín,	 celé	
spektrum živých enzýmov a zahŕňajú ozdra-
vovacie vlastnosti základných druhov zeleni-
ny. Okrem toho má navyše každá z nich vďa-
ka	špecifickým	látkam,	ktoré	v sebe	skrývajú,	
určité jedinečné vlastnosti. 

Zelené potraviny – zelený jačmeň, 
chlorella a spirulina
Zelené potraviny obsahujú v  prirodzenej 
synergickej,	 teda	niekoľkonásobne	účinnej-
šej	forme,	všetky	dôležité	nutričné	látky	ako	
vitamíny,	minerály,	stopové	prvky,	proteíny,	
esenciálne mastné kyseliny a  enzýmy. Zá-
roveň zabezpečujú vysokú vnútornú očis-
tu,	 ktorá	 nám	pomôže	 spriechodniť	 črevný	
trakt	a cievny	systém,	účinne	hojiť	zápalové	
procesy	v tele,	o ktorých	často	ani	nevieme.	
dodávajú energiu a posilňujú imunitný sys-
tém. Pravidelné užívanie zelenej stravy pri-
náša	nutričnú	hodnotu	a dokonca	kofaktory,	
ktoré dokážu vyťažiť aj z  obľúbených „fast 
foods“	(rýchla	strava)	viac,	ako	si	vieme	pred-
staviť. Chlorella spolu so zeleným jačmeňom 
a  spirulinou	 tvoria	 vynikajúcu	 trojicu,	 ktoré	
vzájomne synergicky pôsobia pri udržiavaní 
nášho zdravia. 

Zmiešaním zeleného jačmeňa s  vodou 
opäť získame 100 – percentnú rastlinnú 
šťavu. jedna kávová lyžička nutrične zodpo-
vedá približne pol kilogramu zeleniny. 

Zelený jačmeň – zázračný nápoj
Nie	 je	 to	 sušený	 drvený	 lis,	 ale	 prášok	 zís-
kaný sušením pri 31°C z  vylisovanej šťavy 
mladých jačmenných listov zbieraných vo 
výške	20	až	25	centimetrov,	keď	je	ich	vyťa-
ženosť najvyššia. Preto jedna kávová lyžička 
nutrične zodpovedá niekoľkým kusom su-
rovej	 zeleniny,	napríklad	výživovej	hodno-

te dvoch hlávok brokolice. Zelený jačmeň 
obsahuje v porovnaní s pšenicou 25-krát 
viac draslíka, 37-krát viac vápnika, viac 
ako dvojnásobok horčíka, 5-krát viac 
železa. Takisto obsahuje významné množ-
stvo mangánu a zinku. V extrakte zeleného 
jačmeňa sa okrem vysokého obsahu ľahko-
stráviteľných	 bielkovín,	 chlorofylu,	 vitamí-
nov	B,C,E	nachádza	aj	viac	ako	30	enzýmov.	
Medzi inými aj napríklad superoxidizmutá-
za(SOd)-likvidátor voľných radikálov alebo 
transhydrogenáza,	dôležitá	pre	tkanivo	srd-
ca a podobne.

Výživová hodnota spiruliny 
a chlorelly
Chlorella a  spirulina zabezpečujú najvyššiu 
možnú	výživu	zo	všetkých	rastlín,	ktoré	člo-
vek doteraz pozná. V ich sušine sa nachádza 
65	až	71	percent	plnohodnotných	bielkovín.	
Obsahujú	18	aminokyselín,	vrátane	úplného	
spektra ôsmich esenciálnych aminokyselín 
v  optimálnom	 pomere,	 čo	 bežná	 rastlinná	
strava neposkytuje.

Obyčajne týmto potravinám niektorá ami-
nokyselina	chýba,	preto	sú	bielkoviny	nachá-
dzajúce sa v nich menej hodnotné. Kto neo-
vláda potrebné kuchárske umenie správnej 
kombinácie rastlinných plodín (pozri knihy 
K. Horáková: Umenie zdravo žiť a Oddele-
ná strava: Pre zdravie),	môže	s úspechom	
svoju stravu doplniť práve spirulinou a/ale-
bo	chlorellou.	Bude	mať	istotu,	že	telu	dodá	
všetky živiny. Ich bielkovina je tak dobre 
vyvážená, že je 5-krát lepšie stráviteľná 
ako proteín z mäsa či sójových bôbov. 

Tieto riasy však nemajú len jedinečné biel-
kovinové zloženie. Nachádzame v nich takú 
dokonalú	vitamínovú	a minerálnu	zmes,	akú	
by človek v laboratórnych podmienkach ne-
dokázal zostaviť. Napríklad:
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•	 Beta-karoténu je 10-krát viac ako v karot-
ke,	10	g	spiruliny	alebo	chlorelly	ho	nájde-
me	toľko,	ako	v 4,5	l	mlieka	alebo	v 14	va-
jíčkach. 

•	 Železo v  10 g spiruliny alebo chlorelly je 
porovnateľné	 s  obsahom	 železa	 v  450	g	
špenátu. Pritom železo sa z nich vstrebáva 
omnoho lepšie než zo zeleniny či z rýb. 

•	 Vápnik, horčík, draslík, kremík a zinok,	
ako aj jód, selén, chróm, lítium či man-
gán,	 sú	organicky	viazané	a sú	v nich	do-
konale vyvážené. 

•	 Vitamínu B12 obsahujú dvakrát viac ako 
napríklad hovädzia pečeň či pivovarnícke 
kvasnice,	 ktoré	 sú	 najbohatším	 zdrojom	
tohto vitamínu! jeho prítomnosť v  týchto 
riasach je jedinečná. Všeobecne totiž sa 
získava iba zo živočíšnych zdrojov. Navyše 
sú nesmierne bohaté i  na ďalšie vitamíny 
skupiny B. 

Ďalej obsahujú molekuly mladosti - antioxi-
danty,	vitamín C (17-krát viac než v  poma-
ranči),	vitamín E a celý rad enzýmov,	ktoré	
pomáhajú pri trávení. Tým sa však výpočet 
zďaleka nekončí.

Chlorella či spirulina?
Možno	 sme	 nadobudli	 dojem,	 že	 chlorella	
a  spirulina akoby boli dvojičky. Ale nie sú: 
každá má jedinečný nutričný profil. Hoci sa 
odporúča užívať ich obe ako súčasť našej 
stravy,	 sami	môžeme	 zistiť,	 či	 potrebujeme	
jednu alebo druhú na základe určitých okol-
ností,	a tu	je	zoznam	podľa	čoho	sa	môžeme	
orientovať:

CHLORELLA: 
•	 najlepší	zdroj	chlorofylu,	čo	spôsobuje,	že	

má významné detoxikačné a čistiace účin-
ky,

•	 zvlášť výhodná je pre ľudí s  poruchami 
funkcie	 pečene,	 alebo	pre	 tých,	 ktorí	 pijú	
alkohol	a fajčia,

•	 zlepšuje trávenie a  je veľmi užitočná pre 
ľudí	so	suchou	stolicou,	ktorí	trpia	zápchou,

•	 podporuje rast zdravej mikroflóry v  čre-
vách,

•	 je	zvlášť	užitočná	pre	ľudí,	ktorí	trpia	dege-
neratívnymi	chorobami	(svalov,	nervového	
systému,	atď.),	alebo	pre	ľudí,	ktorí	sú	kreh-
kí,	zraniteľní,

•	 znižuje	alebo	odstraňuje	telesné	pachy,
•	 vyrovnáva	krvný	 tlak,	cholesterol,	hladinu	

cukru v krvi (prevencia kardiovaskulárnych 
ochorení,	diabetes,	obezity),

•	 obsahuje	 chlorella	 rastový	 faktor	 (CGF),	
ktorý	posilňuje	 imunitný	 systém,	má	pro-
tirakovinové	 účinky,	 podporuje	 hojenie	
sliznice žalúdka poškodenej následkom 
žalúdočného vredu a  ponúka ďalšie zdra-
votné	výhody,

•	 znižuje výskyt astmatických záchvatov 
a alergií,

•	 CGF tiež pomáha opraviť nervové tkanivá 
v  celom tele a  je vynikajúci pre liečenie 
degeneratívnych mozgových a nervových 
porúch.

SPIRULINA:
•	 vynikajúci	zdroj	stráviteľných	bielkovín,
•	 ľahšie	stráviteľná	ako	chlorella,	ktorá	môže	
spôsobiť	hnačku	u citlivých	jedincov,

•	 najlepší zdroj kyseliny gama-linolénovej 
(GLA),	 „dobrého“	 tuku	 nevyhnutného	pre	
ľudský	mozog,	správnu	funkciu	srdca	a ďal-
šie	telesné	systémy,

•	 obsahuje	 fytocyanín,	 silnú	 fytochemikáliu	
proti	rakovine,

•	 posilňuje imunitný systém proti vírusovým 
ochoreniam

•	 detoxikuje	pečeň	a obličky,
•	 je	 vhodná	 pri	 terapii	 arytmie,	 podporuje	
zvýšenie	hladiny	hemoglobínu,

•	 napomáha odstráneniu nutričných defici-
tov	pri	liečbe	podvýživy	a hypovitaminózy,

•	 je vhodná na zvýšenie výživovej hodnoty 
v detskej	výžive,

•	 je vhodná pri liečbe kardiovaskulárnych 
ochorení	a vysokej	hladiny	cholesterolu,

•	 pôsobí	ako	probiotikum,	stimuluje	tvorbu	
laktobacilov	a bifidobaktérií,

•	 podporuje	 kožný	 metabolizmus,	 hojenie	
rán a vredov.

Tu som uviedla len niektoré z výhod užívania 
chlorelly a spiruliny. Tieto vyhlásenia doteraz 
nepotvrdila	FDA,	ale	potvrdila	ich	prax	-	po-
zitívne skúsenosti už po stáročia overené 
v mnohých kultúrach žijúcich v rôznych kú-
toch sveta.

Ako	 vidíme,	 chlorella	 tak	 spirulina	 ponúka-
jú širokú škálu zdravotných výhod a mnohé 
z nich	 sa	prekrývajú.	 To	 je	dôvod,	prečo	 sa	
všeobecne	odporúča,	aby	sme	konzumova-
li	obe	v dostatočnom	množstve,	ak	chceme	
docieliť ich liečebné účinky. Ako všeobecné 
pravidlo	 platí,	 žeby	 sme	 mali	 konzumovať	
spirulinu a chlorellu v pomere 2:1. Inými slo-
vami,	ak	užívame	10	gramov	spiruliny	denne,	
pridajme	aj	5	g	chlorelly.	

Použite a dávkovanie chlorelly 
a spiruliny
je individuálne. Závisí od:
•	 hmotnosti	 –	 čím	sme	 ťažší,	 tým	väčšia	 je	
naša	potreba,

•	 zloženie jedálneho lístka - čím je menej 
ovocia,	zeleniny,	celozrnných	potravín,	tým	
vyššia	je	potreba	jej	dávkovania,

•	 stresu	-	čím	je	ho	viac,	tým	je	vyššia	potreba,
•	 prostredia	 -	 čím	 je	viac	 toxicity	 (fajčenie,	
smog,	 alkohol,	 drogy,	 ...),	 tým	 viac	 rastie	
potreba	chlorelly,

•	 životného štýlu	-	čím	menej	pohybu,	čím	
rýchlejšie	tempo	života,	úmerne	rastie	po-
treba	chlorelly,

•	 miery momentálnej únavy a vyčerpanosti.

Ako zistíme, že užívaná dávka je postaču-
júca? jednoznačným ukazovateľom je doze-
lena	sfarbená	stolica	od	chlorofylu.	Ak	nie	je,	
zvýšme dávku (predávkovanie nehrozí).

Preventívna	dávka	pre	muža	je	5	gramov,	pre	
ženu 4 gramy a pre deti 1 až 3 gramy denne. 
Chlorella	a spirulina,	na	rozdiel	od	iných	rias,	
takmer nemá žiadne alergizujúce účinky. 
Napriek tomu je vhodné organizmus nechať 
na	riasu	zvykať,	a preto	postupne	zvyšujeme	
dávkovanie.	Pri	priveľmi	rýchlych	reakciách,	
čo je dôsledok rýchleho uvoľňovania toxí-
nov,	ho	opäť	o niečo	znížime.	Nezabudnime	
zvýšiť príjem tekutín. Vypime denne mini-
málne	o 0,5	l	vody	viac,	než	sme	zvyknutí	piť	
bežne.	Dôležité	je,	aby	sme	sa	„nepoddávko-
vali“,	pretože	kto	čaká	zázrak	pri	občasnom	
užívaní alebo pri neprimeranom dennom 
množstve,	tak	sa	ho	nedočká.	Ale	aj	v tých-
to prípadoch je lepšie málo ako nič. Treba si 
tiež	 uvedomiť,	 že	 harmonizácia	 organizmu	
sa začína najskôr výraznejšie prejavovať po 
treťom mesiaci užívania. 

Viac sa dočítate v knihe 
Ako mať zdravé srdce a cievy v každom veku.
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Bola som na muzikáli Michala davida 
v Brne.	Bolo	to	celé	skvele	priravené,	 fa-
rebné,	krásny	príbeh	v hlavných	úlohách	
s  Danielom	 Hůlkom,	 Josefom	 Vojtkom,	
Michaelou Gemrotovou v  úlohe matky 
kráľa	Ľudvika	14-teho,	ktorého	bravúrne	
zahral a spieval v dvojúlohe jan Kopečný. 
Ďalej mu sekundovali vynikajúci Bohouš 
Josef,	 Povlína	 Ďuriačová,	 Vladislav	 Kříž	
a  kopa ďalších skvelých kolegov a  kole-
gýň.	Všetko	som	konečne	videla	zblízka,	
keďže tá hala bola dobre prispôsobená 
i  pre	 invalidov.	 No,	 skrátka	 fantastické,	
diváci stáli a párkrát sme ich vyvolali späť 
na javisko. Po skončení som vyšla do ne-
vľúdneho	popŕchania,	ale	mne	to	vôbec	
neprekážalo,	 lebo	 ma	 hrialo	 pri	 srdci,	

čo som práve videla. Ako som čakala na 
dcéru	s priateľom,	uvidela	som	Bohouša	
Josefa,	ako	sa	fotí	so	svojími	obdivovateľ-
kami.	Pristúpila	som	k nemu,	predstavila	
som sa mu a rozprávali sme sa spolu v sr-
dečnom rozhovoreasi 20 minút. Uchvá-
tila	 som	 jeho	 výkon,	 celkové	 vyznanie	
muzikálu. Popriala som mu všetko dobré 
v  živote	 aj	 kariére,	 a  už	 sa	 znovu	 poná-
hľal	hrať.	Keď	ma	nevidel,	 tak	mi	veru	aj	
slzičky vypadli od dojatia a  jeho láska-
vosti,	 skromnosti	 a  pokory,	 ktorá	 bola	
korunovaná aj darovaním jeho nového 
Cd-čka. Úplne ma tým odzbrojil. je to 
spevák,	 ktorému	 sú	 cudzie	 „hviezdne“	
maniere,	o čom	ma	dokonale	presvedčil.	
Jeho	krásne	piesne	si	púšťam	každý	deň,	

a myšlienkami som si ním v Brne. Zaradil 
sa	tak	medzi	spevákov,	ktorí	sú	fantastic-
kí	umelci,	ako	Daniel	Hůlka,	Jesef	Vojtek.	
Michaela	Gemrotová,	Pavlína	Ďuriačová,	
Honza	Kopečný.	Sú	to	všetko	hlasy,	ktoré	
keď	raz	utíchnu,	tak	už	iné	také	sa	nena-
rodia.                                Vaša Jana Kubišová

(NE)VďAČNOSŤ

muzikál „muž so železnou maskou“

Všetci túžime po rôznych veciach - jeden po 
zdraví,	druhý	po	peniazoch,	 tretí	po	 láske...	
Ak	 si	 však	 niečo	 želáme	 a  splní	 sa	 nám	 to,	
buďme	za	to	vďační.	Či	už	príbuzným,	pria-
teľom,	alebo	Bohu,	anjelom,	vyšším	silám...

Pretože	 ak	 to	 dosiahneme,	 no	 nestačí	 nám	
to	a stále	chceme	viac,	a to	bez	kúska	vďač-
nosti,	tak	sa	napríklad	tieto	vyššie	sily	môžu	
rozhodnúť,	že	už	toho	bolo	dosť.	Odplata	za	
náš nevďak môže byť krutá.

Poznám	jedno	dievča,	volala	sa	Gabika,	ktoré	
kedysi patrilo medzi hrdé mladé dievčatká. 
do základnej školy vždy chodila v  roztomi-
lých	šatočkách,	domov	nosila	samé	jednotky.	
Chlapci	sa	išli	za	ňou	potrhať,	až	jej	nakoniec	
sláva stúpla do hlavy a z malého dievčatka sa 
stala sebavedomá mladá dáma. Táto mladá 
dáma	 navyše	 pochádzala	 z  bohatej	 rodiny,	
takže o peniaze u nich nebola nikdy núdza... 

To,	 že	 je	 obľúbená,	 žiadaná	 a  bohatá,	 brala	
ako	samozrejmosť	a nikdy	jej	ani	nenapadlo,	
aby prejavila trochu vďaky a pokory. Navyše 
bola dosť sebecká a  všetko chcela len pre 
seba.	 Chlapcom,	 ktorí	 o  ňu	 prejavovali	 záu-

jem,	vedome	ubližovala	a zabávala	sa	na	tom.	
Túžila	 po	 tom	 najúžasnejšom,	 najkrajšom,	
najbohatšom,	 až	 raz	 o  ňu	 prejavil	 záujem	
mladík,	do	ktorého	sa	po	uši	zaľúbila.	Po	pol	
roku	sa	za	neho	vydala.	Bola	si	istá	tým,	že	to	
bude	šťastné	manželstvo	tak,	ako	manželstvo	
jej	rodičov,	ktorí	spolu	žili	až	do	staroby,	boli	
k sebe	úctiví,	tolerantní	a až	do	smrti	sa	ľúbili.

Aj Gabikine manželstvo vyzeralo zo začiatku 
celkom	sľubne,	 ale	postupom	času	 sa	 všet-
ko začalo meniť. Manžel na ňu najskôr žiarlil 
a  v  záchvate zlosti ju zamkýnal do pivnice. 
Ako	 neskôr	 zistila,	 on	 medzitým	 chodil	 za	
druhými ženami.

To nebolo všetko. Neskôr sa k žiarlivostným 
scénam	 pridali	 aj	 tvrdé	 údery,	 sotenia	 na	
zem,	či	kopance.	

Gabika	 sa	 rozviesť	nemohla,	pretože	nemala	
z čoho	žiť,	nemala	kam	ísť.	Nikde	nepracova-
la	 -	manžel	mal	vysoké	postavenie,	 takže	 ich	
od	začiatku	živil	obidvoch.	Neskôr	zistila,	že	aj	
dom,	v ktorom	bývajú,	patrí	 jemu,	čo	ju	pre-
kvapilo,	pretože	zo	začiatku	 jej	 tvrdil,	že	celá	
domácnosť	 je	 ich	 spoločná.	 Jej	 dom,	 ktorý	

zdedila	po	rodičoch,	ešte	v ošiali	zamilovanos-
ti predala a  peniaze investovala na nábytok 
a doplnky do tejto „spoločnej domácnosti“. 

jedného dňa si však jej manžel priviedol 
mladú	milenku,	ktorá	už	bola	aj	v požehna-
nom	 stave.	 Gabike	 povedal,	 aby	 sa	 do	 pol	
hodiny zbalila a odišla. Ona nechápala. Stála 
tam	ako	obarená,	až	kým	 jej	nepošepol,	 že	
ak	neodíde,	tak	ju	zabije.	

Na	 dom	 si	 nárokovať	 nemohla,	 doklad	
o kúpe	nábytku	nemala,	tak	jej	nezostávalo	
nič	iné,	ako	poslúchnuť.	Zbalila	sa	teda	a išla	-	
nevedno	kam.	Bez	peňazí,	bez	domova,	psy-
chicky	aj	fyzicky	zničená,	len	s pár	vecami...

Čo	 bolo	 ďalej,	 to	 neviem.	 Odišla	 a  už	 som	
o nej	nepočula.	Viem	však,	že	jej	život	sa	úpl-
ne zmenil.

Gabika	vždy	chcela	to	a to,	stále	viac	a viac.	
Priala	 si	 mať	 to	 najlepšie,	 no	 nikdy	 za	 nič	
nebola	 vďačná,	 všetko	 brala	 ako	 samozrej-
mosť. Možno preto musela pocítiť tvrdé rany 
osudu. Ktovie.....

Zuzana Števáková

„Úsmev nestojí nič a prináša mnoho. Obohacuje toho, kto ho prijíma bez 
toho, že by ochudobňoval toho, kto ho dáva. Trvá chvíľku, ale spomienka 
naň je niekedy večná. Nikto nie je taký bohatý, aby sa bez neho obišiel - 

a nikto nie je taký chudobný, aby ho nemohol darovať.“ (Jan Werich)
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Myslíte si, že hendikepovaní ľudia sú zatrpknutí a nemajú zmysel pre humor? Nemusí to 
byť vždy pravda! Mladá slovenská spisovateľka s americkým menom Simone Sophie 
Stewart vás o tom veľmi rada presvedčí. Má diagnózu detská mozgová obrna - spastic-
ká kvadruparéza (je na vozíčku) a bezrečovosť. A vraj by nemala podľa predpovede psy-
chológov dokázať napísať súvislú vetu. To však vylučuje aj kniha pre deti, Mária a ča-
rovný prsteň, ktorú ešte vydala pod svojím starým menom, Simona Strelcová v  roku 
2016. Úryvky z tejto knihy ste si mohli čítať v našom časopise. 

Simone Sophie je na tomto svete šťastná a kniha Vyryté v srdci a pamäti s podtitulom 
Návod, ako brať hendikep s humorom, plná vtipných čŕt je toho dôkazom.

Zážitky	 z  nášho	 tábora	 PONS,	 sú	 navždy	
vryté! A to v knihe Vyryté v srdci a pamä-
ti s podtitulom Návod, ako brať hendikep 
s humorom,	chcem	sa	poďakovať	najmä	mo-
jim	priateľom,	ktorí	mi	pomáhali	spomínať	si	
na naše vtipné príbehy a občianskemu zdru-
ženiu	PONS,	ktoré	mi	umožnilo	navštevovať	
tento tábor (pre hendikepovaných mladých 
ľudí),	lebo	bez	toho	by	táto	kniha	nevznikla.	
Neposlednom	rade	patrí	vďaka	ľuďom,	ktorí	
so mnou dreli na mojom diele a to: Stanislav 
Remeselník	(ilustrátor	a grafik),	Igor	Frimmel	
(fotograf),	 Dominika	 Matáková	 (jazyková	
úprava). Zakúpiť si ju môžete priamo u mňa 
alebo cez kníhkupectvo Martinus.sk: https://
www.martinus.sk/?uItem=654987

Ako vznikla táto kniha 
Pamätám	si,	že	sme	čakali,	kým	opravia	vý-
ťah v Kováčovej na kúpalisku. Trvalo to veľmi 
dlho. Všetci sme si krátili čas zhováraním sa 
v skupinkách. Tuším ma mal na starosti Maťo 
Š. s Pavlou. Pridala sa k nám vedúca turnusu 
Denisa.	Ani	neviem	ako,	začali	sme	sa	baviť	
o mojej literárnej tvorbe. 

denisa povedala: „Niektoré Simčine povied-

ky sú ozaj vtipné. Nedávno som čítala takú.“ 

Maťo odvetil: „Máš pravdu. A keby tak začala 
písať	o PONS-e,	kde	sme	zažili	veľmi	veľa	ve-
selých,	no	aj	ťažko	pochopiteľných	zážitkov,	
ktoré napísal sám život. Smialo by sa celé 
Slovensko.“ 

„Vidíš,	to	by	bolo	úžasné!	To	by	mohla,	bol	by	
to	trhák!“	pohotovo	odpovedala,	zatiaľ	čo	ja	
som	sa	smiala	na	tom,	že	sa	zrazu	zhovárajú	
o mne,	akoby	som	tam	vôbec	nebola.	Ja	som	
im na tabuľke s abecedou stihla napísať: Moji 
zlatí,	mám	o čom	rozmýšľať.	

A práve	vtedy	nám	oznámili,	že	schodiskový	
výťah	opravili,	a tak	sme	strávili	celý	deň	šan-
tením vo vode. Ostatní hneď padli do poste-
le,	keď	prišli	domov,	ale	ja	som	si	zapla	ame-
rický seriál zvaný The Vampire diaries a tuho 
zvažovala,	či	sa	pustiť	do	písania	tejto	knihy.	
Vedela	som,	že	to	nebude	med	lízať.	

Rozhodujúci	moment	nastal	vtedy,	keď	Da-
mon	Salvatore	rozmýšľal,	či	sa	má	zahryznúť	
dievčine	do	hrdla,	alebo	nie.	Zrazu	 jej	 zaťal	
tesáky	 do	 krku,	 a  vtedy	 prišlo	 aj	moje	 roz-
hodnutie:	 Áno,	 napíšem	 tú	 knižku!	 Damon	
sa	spustil	z reťaze,	aj	ja	sa	môžem!	

Zostávalo	mi	 iba	vytypovať	 si	 ľudí,	 ktorí	mi	
pomôžu pospomínať si na niektoré príbehy. 
A to	menovite:	Tomáš	A.,	Veronika	M.,	Zuza-
na	T.	Jana	T.,	Andrej	K.,	Tomáš	K.,	Martin	Č.,	
Martin	Š.,	Bohdana	H.,	Andrea	S.,	Monika	B.,	
Tomáš B. a Mária L. 

Niektorých som tajne zavolala a  vysvetlila 
im,	o  čo	mi	 ide.	 Tí,	 ktorí	 neboli	pri	mne	 fy-
zicky	prítomní,	s tými	som	komunikovala	cez	
Facebook.	Cieľ	bol	jasný:	napísať	o nás	knihu,	
ktorá	by	ukázala,	 že	aj	hendikep	sa	dá	brať	
s humorom. 

PONS znamená po latinsky most – môžete to 
chápať ako prekonanie bariéry medzi zdra-
vými	a postihnutými	ľuďmi.	To	je	náš	tábor,	
v  ktorom sa o  nás starajú naši kamaráti – 
dobrovoľníci.	Duše	s dobrým	srdcom,	ktoré	
to robia za minimálny honorár. 

My,	 hendikepovaní,	máme	 rôzne	 postihnu-
tia. To moje je dMO – spastická kvadruparé-
za	a bezrečovosť.	Jeden	náš	kamarát	nevidí,	
mnoho ďalších má podobné postihnutie ako 
ja a viac kamarátov a kamarátok má k svoj-
mu telesnému postihnutiu aj mentálnu po-
ruchu.	Nebudem	tu	presne	a menovite	písať,	
kto	má	aké	postihnutie,	pretože	ide	o citlivé	
údaje. Mojím cieľom je v  tejto knižke pou-
kázať na pevné priateľstvá medzi zdravými 
a zdravotne znevýhodnenými ľuďmi. Aj keď 
možno tie priateľstvá postupom času oslab-
nú,	 alebo	 úplne	 vymiznú,	 zostane	 po	 nich	
aspoň táto knižka. 

V  mnohých prípadoch zažívame absurdné 
situácie a  nezvyčajne ich riešime. Možno si 
niektorí	z vás	pomyslia,	že	nie	sme	normál-
ni,	 my	 však	 máme	 takúto	 teóriu:	 VŠETKO	
ZVLádNEME Aj S  BOdLIAKOM V  ZAdKU. 
A smejeme	 sa	na	 situáciách,	pri	 ktorých	by	
iní nadávali. 

Toto je náš tábor PONS – záchvaty 
smiechu a svalovica v lícach!

SImONE SOPHIE STEwART
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Moja	 kamarátka	 sa	 dnes	 veľmi	 začudovala,	
prečo	na	nej	niekto	obdivuje	fakt,	že	sa	bez	
problémov	 presťahovala	 do	 iného	 mesta,	
zmenila prácu a celkovo je veľmi prispôsobi-

vá,	odvážna	a flexibilná.	 Jednoducho	 si	 ide	
za svojím.
„Vieš	Zuzi,	ale	ja	som	takáto	bola	vždy.	Ísť	si	
za svojím snom alebo sa odsťahovať za mu-

žom,	ktorého	milujem,	mi	pripadá	prirodze-
né.	Že	som	zmenila	bývanie,	prácu	tak,	ako	
som	cítila,	mi	nepripadá	ničím	výnimočné.”
Okamžite	 som	 sa	 musela	 usmiať,	 pretože	
aj podľa mňa sú to úžasné vlastnosti. Hneď 
som	si	spomenula	na	to	množstvo	ľudí,	ktorí	
cítia	nespokojnosť,	ale	boja	sa	urobiť	zmenu	
a pohnúť	sa	z miesta.	Na	množstvo	ľudí,	kto-
rí	majú	skvelé	nápady,	ale	jednoducho	nikdy	
neprejdú	do	akcie.	Takí,	ktorých	obmedzuje	
strach	 a  stratiť	 „životné	 istoty”	 je	 pre	 nich	

Zážitky na cestách a iné pohromy

NAšE VÝNImOČNÉ dARy
Ako pod lampou býva najväčšia tma...

Prvá	spomienka,	čo	mi	napadá	je	asi	aj	prvé	
stretnutie	so	Simčou.	Simča,	pamätáš	si,	ako	
sme ti nevedeli dať piť? ja si to dobre pa-
mätám,	 ako	 sme	 sa	 trápili.	 Neúspešne	 –	 ty	
si	 bola	 stále	 smädná.	 Báli	 sme	 sa,	 že	 nám	
uschneš.	 Ďalej	 si	 spomínam	 aj,	 ako	 som	 ti	
hlavu	 bachol	 o  autobusové	 dvere.	 Hehe,	
prepáč.	Spomínam	si,	 že	keď	si	mi	prvýkrát	
napísala	na	Facebook,	netušil	som,	že	si	to	ty.	
S Maťom mám tiež veľa spomienok. Vždy sa 
tak	veľmi	bál,	až	sa	pocikal	od	strachu.	Všet-
ko som riešil s  humorom. Hneď v  môj prvý 
deň v  tábore sa mi na Zvolenskom zámku 
pocikal,	ale	to	už	bolo	asi	deväť	rokov	doza-
du. 
Katka väčšinou každému odpovedá áno. Asi 
pred	dvomi	rokmi	som	sa	jej	spýtal:	„Katka,	
dobre	sa	máš?“	Ona,	že	áno...	
„Katka,	rada	si	v tábore?“	Ona	zase	áno...
„A rada	si,	že	ma	vidíš?“	Ona	znovu	povedala,	
že áno...
„A môžem	si	prisadnúť?“	A ona,	že	nieee...	
Hehe,	dostala	ma...	
Alebo	ako	sa	Fifo	zvykol	vyzliekať.	Či	Ľubko,	
ako je sčítaný a  veľa toho vie. Peťa zase je 
starostlivá	a  sebestačná.	O  tebe,	 Simča,	 ani	
nehovorím... múdra a  charizmatická. Mám 
s vami veľa dobrých spomienok. 
-Tomáš A.

Išli sme domov z Čiernohronskej železničky. 
Sedeli sme už v autobuse a Simča chcela piť. 
Tak	 som	 rýchlo	 vybalila	 uteráčik	 a  pohárik,	
aby	sme	to	stihli,	kým	sa	autobus	pohne.	Keď	
dopila,	dala	som	pohárik	naspäť	do	vrecúš-
ka,	no	na	uteráčik	mi	sáčok	chýbal.	Niekoľko	
minút	som	ho	hľadala	a Janči,	ktorý	bol	vedľa	
nás,	ho	našiel	pri	svojich	nohách.	
Podal mi ho so slovami: „Nie je to vaše?“ 
Ja	som	pohotovo	odvetila:	„Áno,	uteráčik	je	
náš.“ 
janči sa usmial: „Uteráčik?“ 
-Monika- 

Nastupovali sme do vláčika na spiatočnú 
cestu z Vydrovskej doliny. Už boli všetky deti 
aj	 asistenti	 v našom	vozni,	označenom	ma-
lou milou chybičkou „OZ POLS“. ja som stála 
ešte von. do odchodu vláčika zostávalo de-
sať minút. Chcela som spraviť nejaké zábery 

na pamiatku. Zvolala som: „Všetci PONS-áci 
do okien! Fotím...“ 
Čakám,	čakám	a po	chvíli	sa	vytrčili	do	okna	
asistenti	Miško	s Mončou,	spravili	pózu	a za-
kričali: „Tu sme! Foť!“ 
„Povedala som všetci PONS-áci!“ 
„Foť! My sme ako všetci PONS-áci!“ smiali sa 
a mávali mi do fotoaparátu. 
Tak	som	cvakla...	Milujem	mojich	asistentov,	
všetkých do jedného. Sú to najlepší asistenti 
na svete. 
-Majka- 

V Ľubkinom	turnuse,	pred	tromi	rokmi,	sme	
sa vybrali opekať na bystrickú kalváriu. Pek-
ne	sme	sedeli	v autobuse	a tešili	sa,	keď	au-
tobus zrazu zastal pod kalváriou a šofér nám 
oznámil,	že	nemôže	vyjsť	hore,	 lebo	sa	tam	
neotočí s autobusom. Všetci sme ostali pre-
kvapení,	neveriacky	 sme	vystúpili	 a pri	po-
hľade	na	to,	čo	nás	čaká,	sme	zabudli	zatvoriť	
ústa.	Bolo	veľmi	teplo,	ale	nevzdávali	sme	sa	
myšlienky spoločne zdolať kalváriu. Tešila 
nás	predstava	super	opekačky,	takže	sme	to	
s vypätím	síl	nejako,	ako	vždy,	zvládli.	Hore	
nás čakalo prekvapenie. Namiesto opekačky 
sme	uvideli	prenosný	gril,	nachystané	špízy	
a zemiaky - veľmi nás to potešilo. Pustili sme 
sa teda do čistenia zemiakov. Čo sa však ne-
stalo	–	nevedeli	sme	rozkúriť	v grile,	chlapci	
to	skúšali,	a keď	sa	im	to	nakoniec	podarilo,	
dali	 sme	 tam	 zemiaky,	 ktoré	 sa	 ani	 za	 svet	
nechceli upiecť. Nakoniec sme to už vzdali 
a chlapci,	ktorí	boli	strašne	hladní,	zjedli	tie	
zemiaky aj surové. Všetci sme sa na tejto situ-
ácii	zasmiali,	veď	mohlo	byť	aj	horšie.	
-Veronika- 

Navštívili sme kontaktnú ZOO v  Mikuláši. 
Spoločnosť	 mi	 robil	 Benči,	 chodili	 sme	 od	
jednej klietky k  druhej. Nezabudol ma za-
viezť k  ovečkám. Ich opatrovateľka mi dala 
malé	 jahniatko	 do	 lona,	 spokojne	 si	 leža-
lo.	 Prešiel	 nejaký	 čas	 a  Tomi	 sa	 vybral	 von,	
samozrejme,	 ešte	 som	 držala	 to	 maličké.	
Nemala som mu to ako naznačiť… Opatro-
vateľka	 ho	 oslovila:	 „Ak	 idete	 preč,	 ovečku	
nechajte tu.“ Tomi sa hneď ospravedlnil: 
„Prepáčte,	zabudol	som,	že	ju	má.”	
-Simča- 

Ráno	som	bola	výrazne	nervózna,	lebo	poo-
bede	som	mala	ostatným	oznámiť,	že	píšem	
knihu	 o  nás.	 Napísala	 som	 príhovor,	 ktorý	
mal pôvodne čítať Tomáš A. No keďže nestí-
hal	prísť,	poprosila	som	Maťa,	či	by	to	nevzal	
za neho. Maťo ochotne pristal. 
Tomáš	B.	už	pozná	moje	reakcie,	tak	sa	spý-
tal: „Si dnes nesvoja?“ A ja som prikývla. 
Trošku	 nešťastne	 začal:	 „Vieš,	 ja	 som	 si	 už	
myslel,	že	ti	vadí,	že	ťa	mám	na	starosti.	No	
potom	som	premýšľal,	či	 to	nie	 je	náhodou	
tým	prekvapením,	ktoré	pre	nás	máš.	 Je	 to	
tým?“ ja som znovu prikývla. Tomi už spo-
kojne	povedal:	„Fúha,	to	mi	odľahlo.	Neboj,	
určite	máš	také	prekvapenie,	ktoré	nás	pote-
ší.“ Vzájomne sme sa obdarili úsmevmi. 
-Simča- 

Tomáš B. mal na starosti Simču a  boli sme 
v prednej miestnosti v ZUŠ-ke. Mne ešte ne-
prišla	Lucka,	tak	som	chodila	pomedzi	deti,	
aby	nikto	nebol	 sám.	Videla	 som,	 že	 Simča	
sedí	 sama,	 tak	 som	 k  nej	 prišla,	 keď	 v  tom	
zrazu sa za mňa postavil Tomáš B. On jej totiž 
len odkladal pohárik do sáčku a ja som si ho 
nevšimla,	lebo	čupel.	Tak	som	sa	Simi	pýtala:	
„Čo si tu tak sama?“ 
A  keď	 som	 zbadala	 Tomáša,	 bolo	 mi	 do	
smiechu	a zároveň	som	sa	cítila	trápne,	ako	
nechápavo	na	mňa	pozrel,	že	čo	mu	beriem	
„dieťa.“

A  potom	 Simča	 povedala,	 že	 chce	 ísť	 do	
druhej	 miestnosti	 a  ja	 som	 si	 myslela,	 že	
chce	 rozoberať	 knihu.	 Spýtala	 som	 sa,	 či	
Tomi	môže	ísť	tiež.	Povedala,	že	ideme	vedľa	
samy a Tomáš taký smutný zostal stáť a my 
sme	teda	šli.	Ale	ten	pohľad	neviem	opísať,	
vyzeral	ranene.	A potom	mi	Simi	píše,	že	to	
len	 srandovala,	 že	Tomáš	môže	byť	 s nami.	
A  ešte	 ma	 vysmiala	 a  napísala,	 že	 to	 bolo	
myslené	 ironicky,	 tak	 som	mu	 to	 išla	pove-
dať.	Tak	sa	potešil,	že	mu	oči	len	tak	žiarili.	
Potom som mu Simču ešte raz v  ten deň 
zobrala,	 keď	 sme	 tancovali,	 lebo	my	máme	
spolu taký „špeci“ tanec a znovu na mňa ne-
šťastne	pozeral,	že	mu	ju	beriem.	
-Janka T.- 
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Priznám	 sa,	 že	 občas	 mám	 zábrany	 písať	
o mojich	ponaučeniach	a  lekciách,	ktoré	ma	
neukazujú v  dobrom svetle. Stretávam sa 
s  názorom,	 že	 autor,	 ktorý	 si	 dovolí	 napísať	
knihu,	 by	 už	 mal	 byť	 natoľko	 zorientovaný,	
vyrovnaný,	 jednoducho	taký	odborník	v da-
nej	 problematike,	 že	 má	 všetko	 v  malíčku.	
Všetky	techniky,	všetky	teórie,	všetko	krásne	
odžité	tak,	že	už	môže	dávať	rady.	Jednodu-
cho	–	expert.	Kedysi	dávno	bol	možno	zúfalý,	
nešťastný,	na	samom	dne,	ale	to	už	bolo	veľmi	
dávno,	DNES	 je	 to	už	 iná	pesnička.	Tak	 to	 ja	
nie som. A keď na chvíľu uverím tejto vábnej 
klamlivej	predstave,	pekne	rýchlo	dostanem	
facku	alebo	 také	 to	životné	 „Halóóó,	dievča,	
vráť	sa	na	zem.”	Napríklad	včera.	Viedla	som	
rozhovor	 o práci,	 o  nápadoch,	 súvislostiach,	
hospodárskej	 kríze,	 o  tom,	 čo	 ľudia	 nerobia	
a mali by robiť. V tej chvíli mi to všetko znelo 
ako	pravda,	a aj	to	časť	pravdy	bola.	Uzavrela	
som	to	tak,	že	je	škoda	tej	sprchy	negativizmu,	
v ktorej	ľudia	žijú,	a že	to	vôbec	nie	je	také	zlé,	
že by mali zmeniť svoj vnútorný postoj a že je 

na	nich,	ako	si	poradia.	Neprešlo	ani	pár	hodín	
a odrazu akoby išlo všetko z kopca. jeden od-
berateľ	už	nemal	záujem	o spoluprácu,	z ďal-
šej	 akcie	mi	prišiel	 strohý	mail,	 že	ma	nevy-
brali,	chvíľu	pred	daňovým	priznaním	som	si	
našla v účtovníctve chybu a k tomu všetkému 
som	sa	pohádala	s mužom,	ktorý	mi	povedal	
vlastnými slovami pravdu o mne a (ne)zvláda-
ní aj celkom jednoduchej administratívy. Tak 
tvrdo,	ako	som	o sebe	zmýšľala	aj	ja	sama,	ale	
nemala som ani trochu chuť počuť to nahlas. 
dokonalé zrkadlo :-)
Ani	som	nevedela	ako,	po	dlhom	čase	sa	zo	
mňa	 vyvalila	 taká	 sprcha	 negativity,	 hnevu	
a neistoty	a dokonca	obviňovania	 iných,	čo	
zvyčajne nemám vo zvyku. Slzila som nad 
nenávidenými	 dokladmi,	 nad	 mailami,	 aj	
iba tak do priestoru. Pri pomyslení na ne-
jaké pozitívne myslenie som sa zježila ešte 
viac. Po dvoch hodinách v pozícii dokonalej 
obeti som sa trochu spamätala a  prestala 
fňukať.	 Bola	 som	pripravená	 prijať,	 že	 si	 za	
tieto situácie môžem sama a že sa nakoniec 
možno obrátia na dobré. Keď sa obrátila na 
dobré	manželova	polámaná	noha,	môže	sa	
na dobré obrátiť čokoľvek. A  v  tom som to 
uvidela. Možno som predtým síce hovori-
la	 pravdu,	 ale	 vnútri	 som	mala	 skôr	 pýchu	

než lásku. Skôr oddeľovanie sa než prijatie. 
A tu mám výsledok. Ochutnávku na vlastnej 
koži,	 nech	 sa	 trošku	 preberiem.	 Je	 celkom	
prirodzené a správne vidieť a oceňovať svo-
je	 pokroky,	 tešiť	 sa	 zo	 svojho	 rastu,	 svojich	
posunov	 a  úspechov,	 ale	 v  každej	 chvíli	 je	
dobré	si	pripomínať,	že	transformácia	je	nik-
dy	nekončiaci	proces.	Má	toľko	vrstiev,	že	sa	
za celý život pravdepodobne nedostaneme 
cez všetky. Olúpeme jednu a ukáže sa niečo 
ďalšie.	Vždy	budeme	mať	čo	zlepšovať,	vždy	
budeme v niečom nedokonalí. Ak zabudne-
me	na	pokoru,	život	nám	to	vždy	rád	pripo-
menie.	Vždy,	keď	budete	mať	pocit,	že	niečo	
už	máte	vyriešené,	že	vás	sa	to	už	netýka,	že	
vy ste inde ako možno niekto druhý... spo-
zornite a hlavne tomu neuverte. Nebojte sa 
priznať	 si	 v  sebe	 aj	 to,	 čo	by	 sme	najradšej	
nevideli. Napríklad také tie drobné zrniečka 
pýchy,	 závisti,	 žiarlivosti	 či	 iných	 neduhov.	
Sme	ľudia,	stále	sme	len	ľudia	a nie	osvietené	
vesmírne	bytosti.	 A  pokým	 ľuďmi	budeme,	
tieto zrniečka si v nás budú žiť. je dobré vi-
dieť	ich	a vedieť	o nich.	A keď	vylezú,	spraviť	
na	ne	láskyplné	„no	no	no”…	a nenechať	ich	
nepozorovane,	 veselo	 gazdovať	 v  presved-
čení,	že	„nás	sa	to	predsa	už	dávno	netýka”	:-)

Z. Koščová – úryvky z knihy Rozprestri krídla

neprekonateľná výzva. Veď aj ja sama! Byť 
tak	odvážna	a samostatná,	to	by	mi	bolo	hej!	
ja však tieto vlastnosti prirodzene rozvinuté 
nemám a  o  to úžasnejšie mi pripadajú na 
druhom človeku.
Občas	zabúdame,	aké	sme	zázračné	stvore-
nia.	Každý	iný,	každý	originál.	Každý	s vlast-
nými	talentmi	a kvalitami,	ktoré	si	častokrát	
ani	 neuvedomuje.	 Myslíme	 si,	 že	 to	 každý	
tak	má...	že	to,	čo	ide	ľahko	nám,	je	ľahké	pre	
všetkých. Lenže ono to tak vôbec nie je. Na 
svojich priateľoch a mužovi obdivujem veľa 
vecí.	Najmä	tie,	ktoré	ja	tak	celkom	nemám.	
Ako	žijú	dynamicky,	aktívne	a s veľkou	dáv-
kou životnej energie. Akí sú praktickí pre 
život.	Akí	sú	spoločenskí,	ako	ľahko	utvárajú	
vzťahy a nové kontakty. Ako skvele a radi na-
príklad varia alebo pestujú rastlinky (pri mne 
sa,	žiaľ,	nedožívajú	vysokého	veku).	Ku	kaž-
dému z  mojich blízkych by som vedela vy-
menovať	snáď	celý	zoznam	vecí,	ktoré	pova-
žujem za veľké dary a v kútiku duše by som 
ich chcela tiež. Našťastie však už poznám 
aj	 vlastné	 silné	 stránky,	 na	 ktorých	môžem	
stavať.	No	 trvalo	mi	 roky,	 kým	 som	mnohé	
z nich dokázala skutočne oceniť a začať na-
ozaj naplno využívať. dovtedy zapadali pra-
chom	a ja	som	úprimne	verila,	že	hoci	viem	
dajme	tomu	pekne	kresliť,	stále	som	len	taká	
priemerná šedá myška. A kým som tomu ve-

rila,	aj	ľudia	sa	tak	ku	mne	správali.	Je	zvlášt-
ne,	ako	my	 ľudia	máme	podivný	zvyk	dívať	
sa	 na	 veci	 úplne	 opačne.	 Pozeráme	 na	 to,	
akí	 skvelí	by	sme	chceli	byť	namiesto	 toho,	
aby	sme	videli,	akí	 sme	skvelí.	Máme	pocit,	
že	máme	nejako	“doťahovať”	tie	sféry,	v kto-
rých	nie	sme	práve	najlepší,	aby	sme	boli	as-
poň priemerní a nevenujeme pozornosť tým 
sféram,	 v  ktorých	 excelujeme.	 Už	 na	 škole	
nás	učia,	 že	 sa	máme	sústrediť	na	predme-
ty,	ktoré	nám	nejdú	a vložiť	svoju	energiu	do	
toho,	aby	sme	si	opravili	známky.	Ale	prečo?	
Stavajme	na	tom,	v čom	sme	dobrí,	kde	sme	
vo svojom prirodzenom prúde. Tieto schop-
nosti a  dary nás privedú najistejšou cestou 
k  úspechu. Trik je v  tom objaviť to v  čom 
vynikáme a  to ostatné hodiť tak trochu za 
hlavu. Nie je to vždy ľahké. ja napríklad ži-
jem	 s  faktom,	 že	 desaťročné	 dcérky	 mojej	
kamarátky napečú oveľa lepšie muffiny ako 
ja	 (ale	 to	preto,	 že	 ich	pečú	 také	 skvelé	 :-)).	
A  ani	 sa	 neviem	 tváriť,	 že	 ma	 to	 baví!!!	 Že	
napríklad	 síce	 píšem	 knihy,	 ale	 šoférovanie	
motorového vozidla stále ešte pokrivkáva. 
Čo	už.	Uspokojím	sa	s tým,	že	navarím	a na-
pečiem v  rámci svojich schopností a  netrá-
pim	sa,	že	zo	mňa	nebude	šéfkuchár.	Väčšie	
poruchy už na seba neprezradím :-). Stále 
ma	občas	prekvapí	nepríjemný	pocit	o tom,	
aká by som mala byť. Čo všetko by som mala 

zvládať	 a  mať	 vyriešené,	 keď	 ten	 druhý	 to	
tak	krásne	zvláda.	Viem	však,	 že	 to	 zo	mňa	
hovorí len nedostatok sebalásky. Ten mi 
šepká,	 že	 som	 taká,	 onaká,	maková,	 „poru-
chová”,	že	by	som	mala	byť	jednoducho	iná.	
Spoločenskejšia,	odvážnejšia,	spontánnejšia,	
zrýchlenejšia... Najlepším  liekom je opätov-
né	pripomenutie	si	svojich	silných	stránok,	či	
láska a pozornosť venované sebe samej. Viac 
oddychu? Čerstvý džús? Prechádzka? Chvíľ-
ka s knihou? Niečo z toho už zaberie.
Nehovorím,	že	ak	nám	niečo	nejde,	nie	je	to	
vôbec	potrebné	rozvíjať.	Ak	máme	pocit,	že	
nám	 to	 pomôže,	 poslúži,	 ak	 nás	 táto	 nová	
zručnosť	alebo	schopnosť	obohatí,	tak	určite	
áno.	Veď	sme	tu	aj	preto,	aby	sme	rástli	a te-
šili sa z toho. Nesmieme však prikladať väčší 
význam	 tomu,	 v  čom	 sme	 nedokonalí	 než	
tomu,	 čo	 nám	 ide	 ľahko	 a  prirodzene.	 Naj-
úspešnejší	ľudia	zvyčajne	robia	to,	čo	im	ide	
najlepšie	 a  najľahšie,	 v  čom	 doslova	 žiaria.	
A to	ostatné	efektívne	delegujú	na	ľudí,	kto-
rých silnou stránkou je zase niečo iné. Každý 
z nás má úžasné dary. Niekedy sú ukryté hl-
boko	vnútri,	čakajú	na	odhalenie.
Ak	máte	 pocit,	 že	 nie	 ste	 ničím	 výnimoční,	
neverte tomu a  hľadajte ďalej. Niekedy je 
najväčším	darom	to,	čo	nám	pripadá	najoby-
čajnejšie na svete.

Z. Koščová – úryvky z knihy Rozprestri krídla

Pýcha a iné neduhy

„Čo treba urobiť po páde? To, čo robia deti: povzniesť sa.“ (Aldous Huxley)
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OSEmSmEROVKA
Legenda: AFÉRA, AKCIE, CESTO, ČEĽUSŤ, 
ČINKA, DESIATA, DOCENT, DOLET, 
DORAST, EMISIE, ISTIČ, KELTI, KOREC, 
LEONID, LESTI, MALTA, MASLO, METÁN, 
METYL, MORIAK, NÁDOR, NOVICI, OSIVO, 
PERLA,  PILOTI, PLESY, POKER, POKOJ, 
POLEVA, PRIPOMIENKA, RABAT, RIASA, 
RYBÁR, SADBA, SAMOTA, SLEPEC, SRDCE, 
STAROSTI, STRAVA, STROM, SUTANA, 
ŠŤAVY, TABAK, TEPLO, TEROR, TETIVA, 
TORBA, VARNA, VELITELIA, VIERA, VIOLA, 
VLADÁRI, VOLIČ.

Tajničku osemsmerovky tvorí 28 nevyškrtaných 
písmen.                                         Autor: Marek Pataky

Odpoveď: .........................................................................................................................
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Schodolez sherpa N959Tm  
Na upevnenie elektrického vozíka k  schodolezu slúži hydraulický 
piest.	Pri	prejazde	po	rovnej	ploche	sa	schodolez	nemusí	nakláňať,	
podvozok sa automaticky vysúva. Okrem elektrického vozíka je 
schodolez	SHERPA	N959TM	vhodný	aj	pre:
•	 klasický mechanický vozík
•	 nadrozmerný mechanický vozík
•	 kompaktný elektrický vozík
•	 detský mechanický vozík
•	 špeciálny kočík
•	 polohovateľný mechanický vozík
Samozrejmosťou	je	kompaktnosť	a ľahká	manipulácia,	vďaka	ktorej	
sa	 schodolez	dá	prevážať	autom	tam,	kam	 len	chcete.	Nepotrebu-
je montáž ani stavebné úpravy a  je vhodný pre takmer každý typ 
schodiska.	 Ku	 schodolezu	 SHERPA	 N959TM	 dostávate	 kompaktný	
elektrický vozík K-Basic ako súčasť dodávky.

„SHERPA“
Názov zvolený pre túto líniu schodolezov pochádza z pohoria Ne-
pál.	Domov	názvu	Sherpa,	je	ľud,	ktorého	kultúra	je	založená	na	úcte	
k  človeku	 a dôstojnosti.	 	 Vďaka	 veľkej	 odolnosti	 voči	 únave,	 spolu	
s vrodenou schopnosťou prispôsobiť sa veľkým výškam sú Nepálsky 
Sherpovia dokonalými „vysokohorskými nosičmi“ a  nevyhnutný-
mi	spoločníkmi	pri	horolezeckých	expedíciách,	pretože	sú	schopní	
niesť	obrovské	bremená	a pomáhajú	tvoriť	bezpečné	chodníky,	aby	
sa horolezci mohli dostať na vrchol... 
Cieľom schodolezov Sherpa je stať sa verným a spoľahlivým spoloč-
ník na cestách.“
Ku	schodolezu	SHERPA	N959TM	dostávate	kompaktný	elektrický	vo-
zík K-Basic ako súčasť dodávky.

Elektrický vozík K- Basic
Toto	zariadenie	nie	je	poskytované	zdravotnou	poisťovňou,	nemu-
síte	si	naňho	žiadať	samostatný	príspevok	cez	UPSVaR,	dostávate	ho	
ako	súčasť	dodávky	k schodolezu	N959TM		Vďaka	príspevku	na	zdví-
hacie zariadenie a doplatku od KLUBU SPIG zadarmo.

Parametre
•	Skladací	elektrický	invalidný	vozík.
•	Nastaviteľné	a odnímateľné	stupačky.
•	Otočné	podrúčky.
•	Sklopné	operadlo.
•	Dynamická	elektronika.
•	Ľahké	zloženie	vďaka	batériám	umiestneným	bočne	k rámu.

Rýchlosť 6 km/h
dojazd: 17 km
Maximálna nosnosť: 100 kg
Rozmery:	1070x620x950
Rozmery sedáku: 460 / 430
Výška	sedenia:	50	cm
Brzdy: elektromagnetické
Motor : 2x 24V – 180 w
Batérie: 2x 12V- 17 Ah 
Celková hmotnosť: 22 kg

BEZPLATNÉ OdSKÚšANIE SCHOdOLEZu A ELEKTRICKÉHO 
VOZíKA u VáS dOmA
Schodolezy sherpa sú určené pre pomoc pri presúvaní po schodoch 
v budovách bez vhodného vybavenia.

Tieto zariadenia sú navrhnuté špeciálne na prekonávanie architek-
tonických	bariér.	Schodolez	pozostáva	z kovovej	konštrukcie,	ktorá	
sa	pohybuje	na	gumových	pásoch	a ramena,	ktoré	umožňujú	riade-
nie a uchytenie pre široký sortiment invalidných vozíkov. Ovládacie 
tlačidlá sú ergonomicky umiestnené na riadení. Pohyb zabezpečuje 
asistent. 
Elektrický motor je riadený elektronickým ovládačom pre jemný 
štart a stop s vysokou úrovňou pohodlia. jednotka je napájaná z ba-
térie. Stav batérií sa zobrazí na ovládacom paneli. Pohyb dopredu 
a  dozadu po schodisku zabezpečujú pásy. Pri zmene smeru jazdy 
na	rovnej	ploche	sa	automaticky	vysúvajú	pohyblivé	kolieska,	kto-
ré zabezpečia jednoduchšiu a pohodlnejšiu obsluhu. Schodolez sa 
aktivuje vložením kľúčika na zadnom ovládacom paneli. Nosný rám 
konštrukcie je vyrobené z elektricky zváranej ocele upravenej kata-
foréznym	procesom,	zatiaľ	čo	riadiaci	mechanizmus	pozostáva	z po-
chrómovanej ocele.

VySKÚšAjTE
Sherpa N959Tm 

s elektrickým vozíkom K-Basic ako súčasť dodávky 

POTREBujETE SCHOdOLEZ?
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Ľudia	v bdelej	kóme	síce	v našej	spoločnosti	
žijú,	no	de	facto	nežijú.	Ľudia	sa	o nich	nezau-
jímajú a kvôli nesprávnym vedomostiam ich 
vytesňujú na okraj spoločnosti. Veľa ľudí si 
o týchto	pacientoch	myslí,	že	nedokážu	vní-
mať,	že	sú	ako	živé	mŕtvoly	od	toho	sa	odvíja	
aj ich prístup k nim a to sa odzrkadľuje na na-
šej	spoločnosti.	Ide	však	o hlboký	omyl,	pre-
tože každý človek aj s  minimálnym stavom 
vedomia je schopný vnímať iným spôsobom 
niekedy aj intenzívnejšie ako zdravý človek. 

Súčasná alarmujúca situácia podnietila pani 
Mgr.	Michaelu,	ktorá	v snahe	zmeniť	tento	ne-
dôstojný	stav	sa	rozhodla	dňa	9.7.2015	založiť	
Občianske	združenie	Pomocná	RUKA	nádeje,	
ktoré ako jediné svojho času na Slovensku 
poskytuje všestrannú pomoc ľuďom v bdelej 
kóme a ich rodinám. Po celú dobu existencie 
a aj pred tým ako bolo OZ založené sa snažili 
týmto	rodinám	radiť	a usmerňovať	ich,	keďže	
na Slovensku nemáme vôbec žiadne takéto 
zariadenie.	 Ľudia	 sú	 v  prvotnom	 memente	
v šoku	a bez	informácií,	t.j.	čo	majú	robiť	od	
samého	začiatku,	na	koho	sa	obrátiť	 či	 kam	
ísť. jedná sa o  najťažšie a  najzložitejšie ob-
dobie,	po	tom,	kedy	sa	ich	rodinný	príslušník	
dostane do bdelej kómy.

Hlavným cieľom Občianskeho združenia je 
PORADENSTVO,	 MEDIALIZÁCIA	 a  ZVIDITEĽ-
NENIE	DANEJ	PROBLEMATIKY	na	Slovensku.

PORAdENSTVO
Keďže	 rodinám,	 ktoré	 majú	 svojich	 rodin-
ných príslušníkom v  bdelej kóme chýbajú 
aj	 tie	 najzákladnejšie	 informácie,	 najdôle-
žitejším	 cieľom	 je,	 aby	 sa	 združenie	 stalo	
centrom,	 cez	 ktoré	 by	 tieto	 dôležité	 infor-
mácie k  týmto rodinám putovali a  zároveň 
poskytovať všestrannú poradenskú službu 
t.j. riešiť konkrétne problémy či už v legisla-
tíve,	oblasti	rehabilitácií	a ďalších	oblastiach,	
ktoré úzko s  bdelou kómou súvisia. Vďaka 
tomu,	že	spolupracujú	so	Združením	pacien-
tov v  bdelej kóme v  Rakúsku: Österreichis-
che	Wachkoma	Gesellschaft,	 predseda	 pán	
Prim.	 Dr.	 Gerald	 Pichler.Msc,	 webstránka:	
http://www.wachkoma.at/,	 ďalej	 so	 Združe-
nie	 pacientov	 v  bdelej	 kóme	 v  Nemecku,	
Deutsche	 Wachkoma	 Gesellschaft,	 predse-
da	pán	Armin	Nentwig,	webstránka:	https://
www.schaedel-hirnpatienten.de/ a  v  Česku 
s pánom Milošom Svobodom zakladateľom 
špeciálneho rehabilitačného centra ARCA-
dA (toto rehabilitačné centrum je špeciali-
zované	pre	pacientov	v bdelej	kóme),	web-
stránka: http://arcada-center.com/cs/,	 ktorí	
poskytujú špičkové poradenstvo na vysokej 
úrovni.

mEdIALIZáCIA
V  rámci medializácie sa vybrali smerom ro-
benia	 charitatívnych	 vernisáží,	 aby	 ľuďom	
priblížili život ľudí v bdelej kóme. Aby vnímali 
a pochopili,	že	sa	nejedná	o ľudí	iba	vegetujú-
cich,	ktorých	sa	spoločnosť	môže	zbaviť,	lebo	
udržiavať	ich	pri	živote	sa	neoplatí,	ale	o ťažko	
chorých – o živú súčasť našej spoločnosti. Pani 
Mgr. Michaela Huliková s Petrom Lančaričom 
navštevovali tieto rodiny po celom Slovensku 
mapovali aktuálnu situáciu ako to naozaj vy-
zerá v takej rodine a túto realitu sa rozhodli 
ukázať verejnosti prostredníctvom fotogra-
fií a vernisáží s názvom „držme spolu“. Táto 
vernisáž je putovná a začala v Bratislave na 
Bratislavskom	hrade,	 odtiaľ	 putovala	 do	 Tr-
navy	 do	 Trnavského	 divadla	 Jána	 Palárika,	
následne	 cestovala	do	 Serede	do	Bastionu,	
kaštieľ Sereď a v septembri 20.9.2019 navští-
vi	Žilinu,	 kde	bude	 inštalovaná	na	Budatín-
skom zámku.

Cez tieto vernisáže sa snažia ukázať širokej 
verejnosti,	 čím	 tieto	 rodiny	 prechádzajú,	
aby sa ľudia prostredníctvom veľkoplošných 
fotografií dokázali vcítiť do ich životov a po-
chopili,	 že	 aj	 títo	 ľudia	 sú	 našou	 súčasťou	
a  zaslúžia	 si	 našu	 úctu,	 obdiv	 i  všestrannú	
pomoc.	Peniaze,	ktoré	sa	vyzbierajú	na	tých-
to vernisážach sa následne verejne preroz-
deľujú rodinám s pacientmi v bdelej kóme.

Tretí	bod,	ktorý	sa	toto	občianske	združenie	
snaží uviesť do praxe je vytvoriť vzájomné 
komunikatívne	 vzťahy	medzi	 ľuďmi,	 aby	 sa	
tu	niečo	vytvorilo	spoločne,	aby	ľudia	začali	
držať spolu a niečo pre týchto ľudí vytvori-
li.	 Ľudia	 v  bdelej	 kóme	 potrebujú	 pre	 svoj	
vývoj	citeľnú	spätnú	väzbu,	o  ich	pôsobení	
na svet aj prostredníctvom telesne blízkeho 
dialógu s  ostatnými ľuďmi Občianske zdru-
ženie Pomocná RUKA nádeje sa snaží tým-
to	 ľuďom	dôstojnosť	 i  úctu,	 ktorú	bohužiaľ	
momentálne v našej spoločnosti nepociťujú. 
Zároveň im podáva pomocnú ruku a  čo je 
najdôležitejšie,	dáva	týmto	ľuďom	NÁDEJ.	Tú	
nádej,	ktorú	im	berú	na	začiatku	lekári,	tú	ná-
dej,	ktorú	im	berie	nespravodlivý	a nefunkč-
ný systém. všestrannú pomoc a podporu. Sú 
síce	 v  kóme,	majú	 ale	 bdelé,	 otvorené	 oči,	
ľudské pocity a  cítenie a  pohnútky ako aj 
čas	pre	bdenie	a spánok.	Špeciálne,	cieľave-
dome	vedené	terapie,	ktoré	bohužiaľ	u nás	
chýbajú,	 dávajú	 týmto	 pacientom	 v  bdelej	
kóme dobré šance na rehabilitáciu.

dať sa do služby ľuďom v  bdelej kóme ako 
sa preto rozhodli ľudia v  OZ Pomocná ruka 
nádeje znamená obohatenie zmyslu života 
človeka	 a  ich	 úprimná	 nádej,	 šľachetnosť	
a nesmierna trpezlivosť s takýmito ľuďmi je 
hodná veľkej úcty a obdivu.

Hraško Peter
Foto: archív OZ Pomocná RUKA nádeje
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13. NOVEMBER 2019 O 15:00
ŠPECIALIZOVANÝ LIEČEBNÝ
ÚSTAV MARÍNA, KOVÁČOVÁ

SPOLOČENSKÁ SÁLA

ALEŠ PETRŽELA
ČESKÁ REPUBLIKA

MARIÁN GREKSA ZUZANA HRVOĽOVÁ

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



Kontaktujte nás 
SPIG s.r.o., Tulská 2, 960 01 Zvolen, SK
bezplatná linka 0800 105 707, e-mail: spig@spig.sk
www.spig.sk, www.inakobdareni.sk

Získajte schodiskovú plošinu 
so štátnym príspevkom a doplatkom 

z Klubu SPIG BeZPLatNe!
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