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 Bezplatné zameranie a odskúšanie u vás

 Bezplatné poradenstvo o štátnych príspevkoch 
a financovaní až do 100% bez doplatku

 Aj atypické zariadenia na mieru 
vlastní projektanti, slovenská výroba plošín

  Výhoda elektrického prívodu plošín bez batérií 
môže jazdiť bez obmedzenia, nevybije sa

  Mimoriadne dlhá životnosť 
aj 15-ročné zariadenia bez poruchy

Zvislá plošina s ohradením - exteriérVnútorná šikmá plošina do zákrut Priama plošina Vnútorná zvislá plošina bez ohradenia

Schodolez Sherpa N 902 s vozíkomStropný zdvihák



október 2015  I  Inak obdarení  I  1
www.inakobdareni.sk

INAK OBDARENÍ 
číslo 10 vychádza v októbri 2015, ročník II, mesačník

Šéfredaktorka: 
Monika Ponická, tel.: 0903 - 221 795, e-mail: ponicka@spig.sk

Redakčná rada: 
Iveta Burianeková, tel.: 0903 - 534 767 

e-mail: inakobdareni@gmail.com, www.inakobdareni.sk 
Mária Helexová, e-mail: helexova@gmail.com 

Ľudmila Gričová, tel.: 02 - 444 51 923, e-mail: csz@csz.sk, www.csz.sk

Grafická úprava: 
Ing. Katarína Gibalová, e-mail: gibalova@nekst.sk

Jazyková úprava: Erika Belková

Vydavateľ: spoločnosť SPIG s.r.o.

 
Sídlo spoločnosti: Tulská 9227/2, 960 01 Zvolen, IČO: 36030058 

tel./fax: +421 / 45 / 5330 300, bezplatná linka 0800 105 707  
www.spig.sk • www.inakobdareni.sk

Inzercia a objednávky: obchod@spig.sk 
ISSN 1339-8903 • EV 5143/15 

Tlač: DALI-BB, s.r.o., Banská Bystrica

Obsah
Pomôcky pre ťažko zdravotne postihnutých
Ako získať zdvíhacie zariadenie  ............................................... 2
„Stavba bez bariér“- Priestorové nároky nevidiacich ľudí  ... 2

Terapie
Vitajte vo svete Reflexnej terapie ............................................. 3

Skutočný príbeh
Ladislav Bočkor: Od Lášťoku až po Kilimandžáro ............... 4

Pomoc pre inak obdarených
Aj toto leto si PONSáčikovia užili krásne dni v tábore  ...... 6
My, ženy na vozíku  ........................................................................ 7
Kúpele Turčianske Teplice  ........................................................... 8
Spolupráca s Beskydskou sedmičkou  .................................... 10
OSMIDIV Banskej Štiavnice  ........................................................ 11
Kedy strácate nárok na opakovaný peňažný príspevok? ... 12
Dôchodcovia, ťažko zdravotne postihnutí a deti budú 
za lieky doplácať o desiatky miliónov eur menej  ................. 12
Mobilné pracovisko na vydávanie dokladov  ....................... 12 
Máte doma imobilného pacienta a potrebujete poradiť?  ..... 13 
Zoznam nadácií  .............................................................................. 14

Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom
Hipoterapia a autizmus  ............................................................... 15
Krásne popoludnie na LUNTEROVOM ranči pri Zvolene  .... 15
„Nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa“  ............................... 16

Svetielko nádeje
Ochrana imunity chorého pacienta s onkologickým, alebo 
hematologickým ochorením ..................................................... 17 

Prírodná - alternatívna liečba
Žime zdravo s prof. Katarínou Horákovou 
Postarajte sa o svoje srdce a ono sa postará o vás!  ........... 18 

Pozitívne myslenie
Pavel Hirax Baričák – Šlabikár šťastia 3  .................................. 19
Fejtón: Prudko starnem  ................................................................. 20 
Fejtón: Obmedzená  ...................................................................... 20

Oznamy, pozvánky, inzercia  ........................... 21

Recepty
Chutná zelenina  ............................................................................. 22 

Predstavujeme
Spoločnosť REVO-MAT s.r.o.  ....................................................... 23 
Občianske združenie Nádej  ....................................................... 24

Editoriál
Milí naši čitatelia, aj v októbri sme tu pre Vás, aby sme Vám 
spríjemnili voľné chvíle. Náš časopis a aj rovnomenný we-
bový informačný portál INAK OBDARENÍ je tu pre Vás.

Za náš časopis sa neplatí. Môžete si ho dať poslať aj poštou, 
dajte nám vedieť na  našej bezplatnej telefonickej linke 
SPIG s.r.o. 0800 105 707. 

Naši obchodní zástupcovia ich rozdávajú na ÚPSVaR, v le-
kárňach, v  zdravotných strediskách či úradoch. Tiež ich 
posielame rôznym združeniam. Naša spoločnosť SPIG s.r.o. 
v tom vidí lepší zmysel, ako rozdávať reklamné predmety. 

Myslíme si, že nielen chlebom je človek živý a chceli by sme 
sa prezentovať s touto našou ideou. My vám nechceme len 
niečo predať, my chceme, aby sa vám žilo o niečo lepšie. As-
poň informovaním, AKO SA TO DÁ dosiahnuť, aké sú cesty 
a  možnosti k  lepšiemu zvládnutiu denného žitia - o  to sa 
snažíme. 

Nájdete v ňom články o pomoci pre Inak obdarených, na-
príklad ako si vybaviť pomôcky pre imobilných pacientov, 
predstavujeme rôzne organizácie, školy, ktoré sa venujú 
inak obdareným a veľa iných zaujímavých tém.

Ďakujeme Vám za Váš záujem a tešíme sa, ak sme Vám as-
poň trošku pomohli... 

MP
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Monika Ponická
konateľ a obchodný riaditeľ

Peter Slabina
hlavný konštruktér
technický riaditeľ

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

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

SPIG s.r.o. ponúka

POMÔCKY PRE ŤAŽKO ZDRAVOTNE POSTIHNUTÝCH
Tulská 2, 960 01 Zvolen

spig@spig.sk • www.spig.sk

BEZPLATNÁ LINKA 0800 105 707

 Hneď zavolajte na našu BEZPLATNÚ linku: 0800 105 707

STAVBA BEZ BARIÉR
Priestorové nároky nevidiacich ľudí
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TERAPIE ¨

Nohy - pomáhajú nám celý život. Vďaka nim 
môžeme prekonávať vzdialenosti a byť vša-
de tam, kde potrebujeme. Umožňujú nám 
dosahovať ciele, ktoré si vytýčime, premiest-
ňovať sa v  tempe našich dní. Ako môžeme 
prispieť k  ich úľave a  tým (resp. cez ne) aj 
k regenerácii zvyšku tela? 
Po  odpoveď sme si zašli k  Ing.  Judite Lun-
terovej, odborníčke na reflexnú terapiu. Je 
absolventkou Reflexológie v Britskej Asoci-
ácii reflexológie a  absolventkou Reflexnej 
školy u  manželov Patakyovcov. Príjemná 
profesionálka, ktorá sa niekoľko rokov ak-
tívne venuje masážam nôh a  prevádzkuje 
zariadenie slúžiace na regeneráciu a  rekon-
díciu EYWA v Banskej Bystrici. 

Reflexná terapia, môžete nám ju predstaviť? 
Reflexná terapia (reflexológia) je jednou z naj-
účinnejších metód alternatívnej medicíny, 
vychádza priamo z poznatkov čínskej medicí-
ny, ktorá predpokladá, že základom udržania 
stáleho zdravia je neustále prúdenie životnej 
energie ľudským telom. Ak dôjde k upchatiu 
alebo zaneseniu energetickej dráhy, vzniká 
ochorenie alebo oslabenie tej časti tela, ktorá 
je nedostatočne zásobená energiou. Je to po-
moc pri posilnení nášho zdravia, ktorú máme 
na dosah, terapia prevencie, diagnostiky, lieč-
by, úľavy a harmonizácie. 

Prečo sa pri reflexnej terapii využivajú 
chodidlá, častejšie ako dlane alebo iné 
časti tela? 
Naše telo aj končatiny prichádzajú denno-
denne do  kontaktu s  mnohými povrchmi 
a  materiálmi. Nohy a  chodidlá sú prevaž-
nú časť dňa zakryté, a  preto sa vyznačujú 
vyššou citlivosťou na  dotyk, podnety a  tlak 
zvonka. Reflexná masáž využíva preto tlak 
a  masáž reflexných zón (bodov a  plôšok) 
hlavne na  chodidle. Chodidlo je v  tejto te-
rapii vnímané ako mapa ľudského tela, 
z  ktorej možno „vyčítať“ veľa zaujímavých 
informácií, s ktorými vieme následne praco-
vať a využívať ich v náš prospech. Priamym 
pôsobením na  ne možno vnútorne uvoľniť 
a  odstrániť bloky, harmonizovať systémy, 
priaznivo ovplyvniť fyzický aj psychický stav, 
pomôcť pri zdravotných problémoch, zrane-
niach alebo strese.

Aké sú základné možnosti reflexných ma-
sáží?
Sú to reflexná masáž diagnostická a  liečeb-
ná. Reflexná masáž diagnostická je určená 
na zistenie citlivosti reflexných plôch, a tým 
informuje o  príčinách zdravotného problé-
mu a celkového stavu klienta. Vo väčšine prí-
padov sa jedná iba o energetické oslabenie 
orgánu alebo časti tela, čo je možné odstrá-
niť pravidelnou reflexnou terapiou. 
Reflexná masáž liečebná je najvhodnejšia 
po  kompletnej vstupnej diagnostike reflex-
ných plôch. Pomáha odstraňovať zistené 
bloky reflexných dráh, a  tým zlepšuje čin-
nosť jednotlivých orgánov.

K čomu teda pri reflexnej masáži dochá-
dza a aké sú jej účinky? 
Relaxácia - pokiaľ je telo človeka uvedeného 
do relaxačného stavu, znižuje sa stresové na-
pätie, čo umožňuje telu pracovať na ozdravo-
vacom procese a vlastnej detoxikácii.
Čistenie - správne vedenie reflexnej terapie 
často vyúsťuje do  jedinečných výsledkov 
v  podobe eliminácie nahromadených toxí-
nov a metabolického odpadu.

Zvýšenie cirkulácie - stimuláciou reflexných 
zón dochádza k priamemu vplyvu na kardio-
vaskulárny a lymfatický systém.
Zvýšenie energetického potenciálu – re-
vitalizáciou a  liečebným pôsobením na  re-
flexné zóny priamym spôsobom zvyšujeme 
životnú energiu prúdiacu systémom dráh 
ľudského tela.
Prevencia - cieľom reflexnej terapie je do-
siahnutie a trvalé udržanie telesného a psy-
chického zdravia, prostredníctvom odstra-
ňovania toxínov, ktoré pri neliečenom stave 
môžu prerásť až do chronických ochorení. 

S akými problémami sa na Vás ľudia obracajú? 
Reflexnú masáž vyhľadávajú napr. pacienti 
s poruchami látkovej výmeny, trpiaci na boles-
ti pohybového aparátu, najčastejšie chrbtice, 
bolesti hlavy, migrény. Priaznivé účinky sa do-
stavujú aj pri alergiách, tráviacich ťažkostiach, 
kožných problémoch ako aj pri celkovej úna-
ve, nespavosti a duševnej vyčerpanosti.

Kedy nie je táto masáž odporúčaná?
Reflexná terapia vznikla preto, aby sa ľuďom 
pomohlo. Je to zdravotná / liečebná masáž. Je 
mnoho odlišných názorov na to, kedy sa ne-
smie vykonávať, ja si však nemyslím, že nie je 
niečím obmedzená. Mám osobnú skúsenosť 
s pacientami, ktorí mali teplotu, boli po operá-
cii alebo zranení a viem, že im priniesla úľavu. 

Ako prebieha reflexná masáž nôh?
Predovšetkým treba povedať, že nie je dô-
vod na  žiadne obavy ani ostych. Masáž je 
príjemná, bezpečná a  neinvazívna. Pred 
samotnou masážou klient absolvuje krátky 
kúpeľ nôh, do vody pridávam rôzne soli, tie 
mineralizujú kožu, pôsobia relaxačne, an-
tistresovo a  vyvolávajú pocit čistých nôh. 
Samotná masáž sa vykonáva na  sucho, prí-
padne sa využívajú olejčeky na  prírodnej 
báze. Je možné kombinovať ich teda s aro-
matepiou a  fytoterapiou. Masáž trvá 30-90 
min., v závislosti od toho, či sa jedná o masáž 
diagnostickú, liečebnú alebo preventívnu. 

Pre koho je reflexná masáž určená?
Pre každého, kto má o  ňu záujem, bez roz-
dielu veku. V praxi ju viacej vyhľadávajú ženy 
ako muži, medzi spokojnými klientmi mám 
aj deti a v poslednej dobe sa začínam veno-
vať aj zdravotne znevýhodneným. Na masáž 
vnímavo reagujú pacienti s detskou mozgo-
vou obrnou, chcem pracovať aj s  autistami 
a  inými diagnózami. Pre mňa samotnú je 
to príležitosť hľadať cesty nových prístupov 
a využitia tejto terapie v praxi. Ku každému 
klientovi pristupujem individuálne. 

Našla si už reflexná terapia svoje miesto 
a akceptovanie medzi inými alternatívny-
mi terapiami alebo je stále nedocenená?
Myslím, že ľudia ešte stále túto terapiu nepo-
znajú alebo nemajú dostatok informácií o jej 
priaznivých účinkoch. Moja skúsenosť je však 
taká, že kto ju vyskúša, obľúbi si ju a dopraje si 
ju opakovane, z jednorázových návštevníkov 
sa stávajú stabilní, verní dlhodobí klienti. 

V ponuke Vašich služieb je aj výroba re-
flexologických chodníčkov. Čo to je?
Je to alternatíva chodenia naboso von, vyu-
žívam pri ich výrobe rôzne materiály a suro-
viny, ktoré simulujú rôznorodosť povrchov 
v prírode, ktoré masírujú a stimulujú plochu 
chodidla. Vyrábam ich na  objednávku, prí-
padne poradím, ako si ich klienti môžu vyro-
biť v domácich podmienkach aj sami. Hovorí 
sa, že keby sme 3 x do týždňa chodili 5 minút 
bosí, boli by sme zdraví. 

Záver: Zdravie máme nielen symbolicky 
vo vlastných rukách ale, ako sme zistili, do-
slovne aj v nohách. Aj v tomto prípade platí, 
koľko starostlivosti, odmeny za každodenné 
služby svojej telesnej schránke a končatinám 
doprajeme, toľko nám v podobe zdravia vrá-
tia. Doprajme si preto čas na relax a hľadaj-
me pomoc, ak existuje. Jednou z alternatív je 
aj reflexná terapia. 

Viac info nádete na FB: EYWA-REFLEXNÁ TERAPIA
Text: Silvia Žabková, Foto: Judita Lunterová 

VITAjTE Vo SVETE REfLExNEj TERAPIE!
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¨ SKUTOčNÝ PRíbEH

Poznáte určite tú známu pravdu o  láske, 
ktorá aj hory prenáša. Ako to však funguje, 
keď sú tou láskou samotné hory? Zdá sa, že 
tento druh vášne dokáže ešte viac, ba do-
káže priam nemožné. Ak sa totiž zamilujete 
do  prírody, vrchov a  kopcov, nezastaví vás 
ani to, že nemôžete chodiť.
Ktovie aké úmysly mal ten hore s  Lacom 
Bočkorom, keď ho toľkokrát chránil pri le-
zení v  horách a  neustrážil ho práve vtedy, 
keď opravoval kostolnú vežu. Prečítajte si 
rozhovor s  človekom, ktorý sa rozhodol 
„na štyroch“ zdolať aj Kilimandžáro. 

V detstve asi každý z nás sníval o tom, aké 
to bude, keď vyrastieme a aké atraktívne 
povolanie budeme mať. Aj ty si chcel byť 
ako šuhaj v rozpuku kozmonautom, fut-
balistom či slávnym spevákom?
Moje sny boli trochu iné, chcel som byť pi-
lotom alebo konštruktérom. Veľmi skoro 
ma však zlákali naše hory, túžil som po cha-
te niekde v  kopcoch v  blízkosti rybníka. 
Od malička som miloval prírodu.

Takže ako študijný odbor si si vybral zoo-
lógiu, botaniku alebo geológiu?
Elektrotechniku. Bolo to pragmatické roz-
hodnutie, dokonca som v odbore aj praco-
val, krátko som bol zamestnaný v  železiar-
ňach v Podbrezovej. Príroda a hory však boli 
a stále sú mojím najväčším koníčkom a ten 
určoval môj život.
Už ako malý chlapec na základnej škole som sa 
stal členom turistického krúžku, poznal som 
všetky slovenské pohoria a väčšinu z nich som 
mal aj pochodené. V lete po vlastných, v zime 
na bežkách. Ako trinásťročný som začal liezť. 
U nás v Lopeji máme takú malú skalku, Lašťok 
sa volá, tam som začínal. Netrvalo dlho a skú-
šal som to aj s kamarátmi v severných stenách 
Ďumbiera a to už je riadna hora.

Podarilo sa ti prežívať radosť z krásnych 
kopcov aj inde ako na Slovensku?
V dobe, keď som s lezením začínal, bolo ešte 
cestovanie na  západ od  našich hraníc ob-
medzené. Mali sme však pevnú družbu so 
Sovietskym zväzom a tam majú naozaj per-
fektné vrchy. Napríklad Pamír je už súčasťou 
Himalájí a to sú fantastické hory, vďaka našej 
družbe so sovietskymi priateľmi sa nám tam 
otvorili úžasné možnosti. Zažil som nád-
herné výstupy na Chan Tengri a Pik Pabedy 
v pohorí Ťanšan. 

Rýchlo späť a dokončiť robotu
Po  revolúcii si sa rozhodol podnikať. 
Na čom ste pracovali v osudný deň v roku 
1999?
Využil som svoju záľubu v  lezení a  získal 
som	 kvalifikáciu	 na  prácu	 vo	 výškach.	 Od-
borne sa tomu začalo hovoriť priemyselné 
lezenie, boli to rôzne opravy, rekonštrukcie 
či údržby. Fungovalo to rovnako ako dnes – 
zvonka budovy je zavesená plošina, po kto-
rej	sa	dobre	zaistení	a kvalifikovaní	profesi-
onáli pohybujú a opravujú, čo treba. Dostali 
sme vtedy zákazku ako mnohé iné, opravo-
vali sme kostolnú vežu v Predajnej. Vlastne 
sme aj s kolegom ešte len vychádzali na plo-
šinu a  išli sme sa zapínať do poistných lán, 
keď sa niečo stalo. Trvalo to len pár sekúnd...

Čo sa stalo?
Spadli sme z výšky asi 22 metrov. Dopadol 
som na trávu, ale pri takej výške je dosť jed-
no, či je pod vami zem, betón alebo tráva. 
Kamaráti mi vyrátali, že som mal pri dopade 
rýchlosť asi 80 km/h. Kolega pád neprežil.

Skúsenosť ľudí po  vážnych nehodách 
a  traumách hovorí, že mozog vymaže 
záznam udalostí tesne pred nimi a  tesne 
po nich. Ty si okolnosti toho pádu pamätáš?

Pamätám si, ako sme padali. A  ako som si 
ešte v  duchu vravel, kedy už konečne „pri-
staneme“, aby som mohol vyliezť naspäť 
a dokončiť robotu. 
Neverím, že práve to bola tvoja zásadná 
myšlienka v  zlomku sekundy, keď bolo jas-
né, že tvoj život už nebude taký, aký býval.
Ale mne naozaj práve toto prebehlo mys-
ľou. Po  dopade som vraj bol v  bezvedomí, 
no na chvíľu som sa prebral a uvedomil som 
si, že sa mi zle dýcha. Chcel som sa postaviť 
na nohy, ale nešlo to. Chcel som sa teda as-
poň otočiť nabok, ale ani to sa mi nepodari-
lo. Potom už prišla sanitka a zas som upadol 
do bezvedomia.

Mnohých ľudí zlomí, keď sa dozvedia, že 
už nikdy nebudú chodiť a zostanú odká-
zaní na vozíček. Ako tento krutý fakt pri-
jal dobre trénovaný a  všetkými vetrami 
ošľahaný lezec?
Oznámili mi to v Národnom rehabilitačnom 
centre Kováčovej, kam som sa dostal na lie-
čenie. Vzal som to ako fakt a pustil sa do cvi-
čenia. Veď moje telo po  mesiacoch ležania 
ochablo a funkčnosť strácali aj tie svaly, kto-
ré som ovládal. Chcel som sa preto čo naj-
skôr hlavne dostať z  postele, naozaj mi už 
riadne liezla na nervy. 

Ani na  zlomok sekundy si nepremýšľal 
nad tým, že takto žiť už nemá zmysel, že 
nič už nebude také, aké bolo a bude lep-
šie ukončiť to rýchlo, dôkladne a bezbo-
lestne?
Nie, nikdy som nemal samovražedné myš-
lienky. Aj tie úplne prvé smerovali k riešeniu 
ako z  tejto situácie von a ako sa čo najskôr 
vrátiť do starých koľají. Najsilnejším hnacím 
motorom pre mňa bola moja dcéra. Veď 
bola ešte celkom malá, potrebovala ma. A ja 
som veľmi potreboval ju.

Ladislav Bočkor: od Lášťoku Až Po kILImANdžáRo
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Až na vrchol kilimandžára
Vozík pre teba nebol dôvod na to, aby si 
zostal zavretý doma a do konca života sa 
ľutoval. Vrátil si sa aj k  svojej najväčšej 
vášni, k  horám, a  predpokladám, že ťa 
nikto nemusel veľmi prehovárať. Znova 
lyžovať a  znova liezť na  vysoké kopce 
je však zložitejšie, ak ťa neposlúchajú 
nohy. Ako tvoje druhé športové začiatky 
vyzerali?
K prvej monolyži som sa dostal asi dva roky 
po úraze. Veľmi som ju chcel vyskúšať, po-
darilo sa mi ju zohnať až vďaka sponzorom. 
Doniesol som si ju z  Rakúska a  okamžite 
s ňou vyrazil na svah. Nuž, lyžuje sa na nej 
úplne inak ako na klasických lyžiach, musel 
som sa to najprv naučiť. 

Neuvažoval si nad tým, či ti úraz nesigna-
lizoval, aby si už radšej sedel doma a ne-
liezol na  kopce? Neodhováral ťa niekto 
od návratu k celkom rizikovému športo-
vaniu?
Nespomínam si. Skôr sa dial presný opak, ľu-
dia mi fandili. Nielen preto, že som sa dostal 
do starých koľají, ale aj na svahy a do príro-
dy. Na to je handbike úplne dokonalý – sad-
nem naň, idem sa previezť do doliny a vidím 
samé krásne veci, hory, skaly, stromy, zviera-
tá. Vždy ma to tam ťahalo ako magnet a  ja 
som sa ťahať dal. V takom čistom prostredí 
dostane človek iné myšlienky, vyvetrá si hla-
vu, spraví si poriadok v tom, čo cíti a načerpá 
silu pokračovať v živote ďalej.

Chodieval si na výjazdy sám?
Najprv sám, potom sa pridal kamarát 
na handbiku a potom sme jazdili aj so zdra-
vými na normálnych bicykloch. Po čase som 
chcel vyskúšať aj náročnejšie terény, a  tak 
sme vyvinuli horský handbike, aby som mo-
hol ísť aj na Chabenec alebo na Ďumbier.

Ako vznikla idea, že skúsiš pokoriť práve 
Kilimandžáro?
Čítal som o  Američanovi, ktorý spravil po-
kus zdolať ho na  vozíčku, ale dostal sa len 
do druhého tábora, teda do výšky asi 3700 
metrov. Ja som sa dostal až na 5300 metrov.

No počkaj, poďme na  to postupne. Tré-
noval si na  Chabenci, v  Rudohorí aj 
na Ďumbieri, ale tie sa s Kilimandžárom 
pri všetkej úcte porovnávať nedajú. Ako 
ten výstup vyzeral?
Nebol vôbec ľahký, potreboval som ka-
marátov, ktorí mi pomáhali. Museli sme sa 
dostať aj cez veľké balvany a  skalné prahy, 
ktoré mali takmer trištvrte metra. Cez tie ma 
vyťahovali. Samozrejme som vyberal trate 
a cesty, na ktoré som sa s handbikom zmes-
til. Vždy sa mi podarilo taký chodník nájsť.

Bol si sklamaný, že si sa nedostal až na vr-
chol?
Len trochu. Ale uvedomoval som si, že sme 
urobili naozaj všetko pre to, aby sa to poda-
rilo. Nebolo potrebné tlačiť na  pílu. Ak by 
vyššie sily chceli, aby som sa dostal až hore, 
tak to tak bude. Hlavne, že som otestoval, 

čo všetko znesie môj handbike. Keď sme sa 
vrátili domov, vyrobili sme nový – ten „sta-
rý“ bol trojkolesový, nový mal štyri kolesá 
– a o tri roky neskôr som bol znova na Kili-
mandžáre.

šport môj každodenný
Vozíček ťa naozaj nezastavil. Si „chodia-
cim“ dôkazom toho, že ani vážny úraz, 
po ktorom po vlastných chodiť nemôžeš, 
nemá vplyv na to, či si naďalej budeš ale-
bo nebudeš plniť svoje sny. Pritiahol tvoj 
postoj ďalších vozičkárov, čo sa rozhodli 
dobrovoľnú izoláciu vymeniť za  dobro-
voľné športovanie?
Pomohli sme tomu. U nás v Lopeji sme spolu 
s kamarátom založili športový klub pre hen-
dikepovaných, máme v ňom lyžiarov na mo-
noski aj handbikerov. Organizujeme kempy, 
na ktorých záujemcov učíme lyžovať na jed-
nej lyži, v  Dudinciach zas býva pravidelný 

handbike kemp. Ak si však ktokoľvek chce 
vyskúšať napríklad bicykel v  inom termíne, 
môže pokojne prísť ku mne domov a pôjde-
me sa previezť. 

Pohyb a šport tak boli, sú a aj zostanú sú-
časťou tvojho života.
Samozrejme. A  nie je to len pre zdravie 
a  kondíciu. Zdravý človek si ani neuvedo-
muje, že obyčajná chôdza je pre neho pri-
rodzený tréning, pri ktorom posilňuje svaly 
celého tela. Vozičkár je na  tom horšie, ak 
sedí na  vozíku, polovica svalov nepracuje. 
Na  bicykli, či na  lyži, keď potrebuje zabrať, 
však zapojí aj svaly, ktoré vedome neovláda, 
lebo sú ochrnuté. Pasívne však s nimi praco-
vať vie. Každý šport, môže byť naozaj ľubo-
voľný, napomáha kvalitnejšiemu životu. Veď 
ak sa človek cíti dobre fyzicky, ruka v  ruke 
s tým ide aj dobrý pocit psychický.

Eva Bacigalová
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PONSáčikovia si aj tohto roku naplno uží-
vali v  ich tradičnom letnom tábore. Tábory 
banskobystrického Občianskeho združe-
nia PONS (Pomoc Osobám Neschopným Sa-
mostatnosti) sa konajú sa už dvanásť rokov. 
Každé leto, vďaka OZ PONS, prežíva skupin-
ka postihnutých detí niekoľko krásnych dní 
v prírode, vo vode, na výletoch...
Tento rok sa v štyroch turnusoch – dva boli 
v  júli a  dva v  auguste, vystriedalo 62 detí. 
Najviac sa ich zišlo práve v poslednom turnu-
se - sedemnásť detí a devätnásť asistentov. 
„To už bol aj problém vojsť sa do  autobusu, 
pretože niektoré deti musia ležať aj cez dve 
sedačky, keďže vzhľadom na svoje postihnutie 
nedokážu sedieť. Autobus mal však zníženú 
nástupnú plošinu a široké dvere, takže sa nám 
dobre nakladali aj deti na  vozíkoch,“ hovo-
rí vedúca turnusu a  koordinátorka aktivít 
PONS Mária Lauková, s ktorou sme sa poroz-
právali o tom, čo všetko PONSáčikovia zažili 
počas piatich prázdninových dní. 

PONdeLOK BOL SVIATOČNý, dIVAdeL-
Ný A TeLeVíZNy 
Na Mestskom úrade deti prijal banskobys-
trický primátor Ján Nosko. Ukázal im svoju 
pracovňu, trpezlivo a priateľsky sa deťom ve-
noval a v závere návštevy každého obdaroval. 
„Vo veľkej sieni, kde bývajú svadby a  zasadá 
mestské zastupiteľstvo, sme si pozreli roz-
právku o  Zlatovláske, ktorú nám, bez nároku 
na  honorár, zahralo Divadlo pod balkónom. 
Ján Haruštiak veľmi pôsobivo a vtipne odohral 
všetky postavy a zapájal do hereckého umenia 
aj PONS-áčikov.“
V pondelok popoludní, po prvý raz v histórii 
táborov PONS, navštívili Televíziu Hronka. 
Vyskúšali si čítanie z  čítačky, prácu s  kame-
rou, s  mikrofónom, robili moderátorov, pri-
pravili rozhovory do vysielania, boli aj v réžii 
a naživo si pozreli, ako sa nahrávajú správy. 

UTOROK BOL OddyChOVý A  NAROde-
NINOVý 
„A  opäť sme absolvovali parádnu plavbu lo-
ďou Mária po  Liptovskej Mare. Náš oslávenec 
Ľubko mal na lodi aj narodeninovú party! Ka-
pitán lode mu dal ako darček možnosť ujať sa 
kormidla, zmeniť smer plavby, zatrúbiť si, aj 
pozorovať prácu kapitána v jeho kabíne.“ 
Ďalšie prekvapenie čakalo na  oslávenca 
v reštaurácii Mustang, kde boli deti obedo-

vať. Vedúci podniku, na  podnet Márie Lau-
kovej, upiekol Ľubkovi veľkú marcipánovú 
tortu. Celá reštaurácia mu gratulovala, PON-
Sáčikovia mu zaspievali a odovzdali darčeky. 
„Ľubko bol dojatý a ja ešte viac. Neznámi ľu-
dia takto s láskou potešili neznámeho chlap-
čeka. Patrí im môj obdiv a vďaka...“

V STRedU SA JAZdILO
Ráno na koníkoch v Ľubietovej, popoludní 
v Slovenskej Ľupči na svadobnom Cadillac 
Eldorado. 
„Bol to ideálny program v tej horúčave, najmä 
jazda v parádnom velikánskom aute bez stre-
chy, ktoré s  nami uháňalo po  uliciach Ľupče. 
Poriadne nás počas jazdy prefúkalo. Pre kaž-
dého to bol úplne nový zážitok. Cadillac nám 
dopriala, tiež bez nároku na  odmenu, naša 
kamarátka Zuzanka s manželom. Sme im za to 
nesmierne vďační.“ 
Popoludní deti vyrábali darčeky pre mamin-
ky. Ich tvorivá dielňa v  Základnej umelec-
kej škole J. Cikkera bola plná krásne zdo-
bených svietnikov, na ktoré použili sklenené 
poháriky z jogurtov a rôzne mašličky, čipky, 
motýliky, kvetinky, gombíky a všelijaké ďal-
šie ozdôbky.

ŠTVRTOK BOL LeTNý A MOKRý
Táborníci si užívali vodu a  slnko vo Vy-
hniach. Celý deň plávali, skákali, šantili a ra-
dovali sa vo vode. Skutočne skvelí asistenti 
dokázali na  rukách vyniesť aj tých najviac 
postihnutých PONSáčikov na tobogan a do-
priali všetkým adrenalínovú jazdu. 
„Vo Vyhniach sú pre nás výborné podmienky. 
Vyhovuje teplota vody, vstup do  bazéna, ale 
aj ústretovosť personálu a plavčíkov. Len je to 
finančne veľmi náročný deň. Myslím, že takto 
ťažko zdravotne postihnuté deti by mali mať 
výraznú zľavu na vstupenkách.“ 

PIATKOVá ROZLúČKA S TáBOROM 
Rozlúčka s  táborom sa udiala na  Horehro-
ní. V  Závadke nad hronom, odkiaľ majú 
PONSáčikovia úžasné zážitky už z vlaňajška, 
varili guláš s  folklórnym súborom a  s  obec-
ným úradom, vrátane pána starostu a  pani 
prednostky. 
„Toľko dobrých ľudí sa spojilo, aby nám dopria-
li tento nádherný posledný deň v  tábore! Boli 
sme až zaskočení, milo prekvapení a  hlavne 
šťastní. Veď to sa nestáva hocikedy a  hociko-

mu, aby vás vítal aj odprevádzal pán starosta, 
aby vám guláš naberala pani prednostka, aby 
sa vám venovalo toľko ľudí z obecného úradu. 
A  k  tomu všetkému živá hudba, ktorá hrala 
PONSáčikom aj počas tvorivej dielne v  chate, 
aj počas posedenia pri guláši na  lúke. Známe 
pesničky sme spievali všetci, niektorí si aj za-
tancovali, Jarko všetko nahrával, najmladšie 
deti sa preháňali po lúke s loptou. Naozaj krás-
na bodka za táborom v spoločnosti srdečných 
a láskavých obyvateľov Závadky.“

A CeLKOM NA ZáVeR 
Keby ste sa detí alebo ich asistentov opýtali, 
ktorý deň sa im najviac páčil, asi by si ani ne-
vedeli vybrať. Vytešovali sa z každého z nich. 
Tešili sa na miesta, kam chodia už pravidelne, 
či už to je jazdiareň v Ľubietovej alebo kúpa-
nie vo Vyhniach. A rovnako sa tešili z nových 
zážitkov na nových miestach. 
„Hoci nás trápili úmorné horúčavy, celý týž-
deň sme prežili radostne, s úsmevom a hlavne 
s láskou. A za to, že sa nám to všetko podarilo 
zabsolvovať bez problémov, patrí veľká vďaka 
a úcta mojim skvelým mladým asistentom. Bez 
nich by sme nedokázali nič! Je až neuveriteľné, 
ako sa títo mladí ľudia, mnohí len teraz skon-
čili základnú školu, dokážu perfektne postarať 
o svojich kamarátov z PONSu. A nie je to ľahké! 
Treba ich nosiť na  rukách, treba ich nakŕmiť, 
treba im pomôcť s toaletou, treba ich prezlie-
kať, treba tlačiť ťažké vozíky po  náročných 
terénoch... a oni to všetko robia aj v horúčave 
úplne prirodzene, láskavo, trpezlivo, kamarát-
sky. V tom je sila PONSu. A keďže sa máme tak 
veľmi radi, už sme si na september naplánovali 
aj našu tradičnú potáborovú opekačku...“ 

PONS - Pomoc Osobám Neschopným Sa-
mostatnosti je most (pons, latinsky most) 
medzi zdravými a  zdravotne postihnutými. 
Banskobystrické Občianske združenie PONS 
je už dvanásť rokov takýmto mostom pre 
skupinu zdravotne postihnutých detí. Posla-
ním OZ je vytváranie podmienok pre dôs-
tojný život a vzdelávanie detí a mladistvých 
s viacnásobným postihnutím, ich integrácia 
do  života spoločnosti, vytvorenie podmie-
nok pre sebarealizáciu aj po ukončení vzde-
lávacieho procesu.

Anna Gudzová
Foto – Mária Lauková

Aj ToTo LETo SI PoNSáčIkoVIA užILI kRáSNE dNI V TáBoRE 
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Problémy, s ktorými sa ľudia na vozíku musia 
denne boriť, sú takmer rovnaké, avšak ženy, 
ako som už načrtla v predchádzajúcich člán-
koch, majú predsa len s  niektorými vecami 
problémov navyše.

Všetkých nás rovnako obmedzujú bariéry, tak 
doma ako aj vonku. Bariéry sú rôzneho druhu. 
Nejde len o  schody, obrubníky, úzke dvere, 
ale aj zbytočné prahy, koberce v byte, nepri-
spôsobená posteľ, stôl, kúpeľňa, kuchyňa...
Také „maličkosti“, ktoré zdravému človeku ani 
na myseľ neprídu. Ak už sme na vozíku, všet-
ko by sme mali prispôsobiť doma tak, aby nás 
to čo najmenej obmedzovalo v  nezávislosti, 
aby sme všetko mali takpovediac „po  ruke“. 
Ja to mám doma čo najviac prispôsobené 
môjmu vozíku, resp. postihnutiu a  veľmi mi 
to uľahčuje vykonávať rôzne úkony, činnosti. 
Všeobecne pre všetkých na  vozíku platí, že 
výška postele by mala byť do výšky sedadla 
vozíka, ak dokážete sami z vozíka presadnúť 
na posteľ...,ak nie, odporúčam riešiť premiest-
ňovanie zdvihákom, najlepšie stropným, aby 
ani rodinní príslušníci či osobní asistenti, asis-
tentky nemuseli vynakladať žiadnu fyzickú 
silu a riskovať úrazy.

Kúpeľňa je veľmi dôležitá, čo sa týka bezba-
rierovosti. My, ženy potrebujeme zvýšenú 
hygienu a  preto by sme kúpeľňu mali mať 
prispôsobenú tak, že sa bez sami problémov 
alebo s  pomocou dostaneme k  umývadlu, 
na wc, do vane, do sprchy. To všetko uľahčuje 

každodenné činnosti. Dôležitá je výška umý-
vadla a  páky, či kohútika, výška zrkadla, či 
aspoň jednej poličky, dôležitá je prístupnosť 
a výška wc, ako aj prístup do vane a sprchy. 
Na trhu je množstvo pomôcok zjednodušu-
júcich hygienu. Sú vo voľnom predaji, ako aj 
na  predpis, ktoré uhrádza zdravotná pois-
ťovňa, či formou peňažných príspevkov cez 
úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

Takmer každá žena veľa času svojho života 
trávi v  kuchyni a  ženy na  vozíku tiež nie sú 
výnimkou. Ak vám vaše postihnutie dovo-
ľuje venovať sa vareniu, pečeniu, kuchyňa 
by mala byť pre vás prispôsobená pre bez-
pečný a  bezbariérový pohyb vozíka v  nej. 
Nielen zvýšený stôl, tak aby ste sa k  nemu 
bez problémov dostali na  mechanickom, 
či elektrickom vozíku (a  jedno miesto by 
malo byť vždy pre vás vyčlenené bez stolič-
ky), ale najmä kuchynská linka by mala byť 
prispôsobená pre vás tak, aby ste sa dosta-
li k umývadlu a sporáku a teda aby to bolo 
jednoznačne bezpečné. Poličky by mali 
byť znížené na  dosah, alebo zabezpečené 
ovládačom, ak neviete zdvihnúť ruky. Je 
mnoho riešení. Na montáž kuchynskej linky 
na stenu a na samotnú kuchynskú linku pre 
fyzické osoby odkázané na mechanický ale-
bo elektrický vozík je možnú získať 995,82 € 
cez úrad práce sociálnych vecí a rodiny. Ide 
o  Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych 
vecí a  rodiny Slovenskej republiky ktorým 
sa ustanovuje zoznam stavebných prác, sta-
vebných materiálov a zariadení a maximálne 
zohľadňované sumy z  ich ceny. (Informácia 

na: http://www.employment.gov.sk/files/slo-
vensky/uvod/legislativa/socialna-pomoc-pod-
pora/opatrenie-6_2009zz.pdf). Prispôsobená 
kuchyňa vám umožní vykonávať činnosti, 
ktoré sa inak v barierovej neodvážite alebo 
nemôžete robiť.

V  obývačke, spálni by mali byť veci, ktoré 
najviac a  najčastejšie používate dostupné 
tak, aby ste ich dosiahli z  vozíka a  rovnako 
to platí aj o chodbe, či iných miestnostiach. 
O kozmetickom stolíku ani nehovoriac, krás-
ne a upravené musíme byť vždy a líčidlá mu-
sia byť po ruke vo dne v noci. 

Každá žena ktorá je na vozíku by si mala pri-
spôsobovať veci svojmu postihnutiu tak, aby 
jej život uľahčovali v maximálnej miere a nie 
naopak.

Ľudmila Gričová

my, žENy NA VoZíku

Minulú nedeľu sme sa vybrali na  obed 
do  reštaurácie a  keby mi môj partner nebol 
pri odchode povedal vetu: „ Vieš, že kým 
od stola prídeme k autu, tak sa nám čašníčky 
pozdravia niekoľkokrát?“, tak si to veru ani ne-
uvedomím. Prišli sme domov a  ja som zača-
la uvažovať nad tým, čo ešte zažívame inak. 
Teda hlavne ja. Otvárajú mi dvere do budovy 
či do auta, lebo mi to uľahčí a urýchli presun. 
Zdravé ženy si vo väčšine prípadoch otvárajú 
dvere samy, a  to ešte s  naloženými taškami 
od nákupu alebo ovešané aspoň dvomi deť-
mi. Nikdy som sa na to takto nepozerala. 

Keď sme tento rok boli na  dovolenke, roz-
hodli sme sa ísť na lanovku. Nemyslela som 
si, že státie v  lanovke, ktorá sa húpe, nie je 
vôbec jednoduché, ale stretli sme sa s ústre-
tovosťou ľudí v  kabínke a  prepúšťali nám 
väčší priestor, aby som sa vedela lepšie dr-
žať. Personál ma púšťal mimo turniket, čo 
bola úľava. Lenže pri jednom prestupe, keď 
sa mi chcela odstúpiť jedna babka, aby som 
sa vedela lepšie držať, tak som zostala v po-

mykove. Veď ona musí tiež udržiavať rov-
nováhu, nie? Mala som normálne nutkanie 
povedať jej, že to je v poriadku a nech tam 
zostane, no nestihla som.

Mimochodom, zatvára ma medzi posuvné 
dvere. Vážne. Ideme na  čerpačku dať si ká-
vičku a  jednoducho sa tie posuvné dvere 
na  fotobunku začnú zatvárať. Samozrejme 
mi pritom skoro vypadnú oči a zľaknem sa, 
čím sa môj pohyb dopredu spomalí a  celú 
situáciu ešte zhorším. Po pár skúsenostiach 
radšej už počkám na doprovod. 

Pár rokov dozadu som absolvovala jeden ná-
ročný rehabilitačný pobyt. Moja rehabilitač-
ná sestrička sa rozhodla, že ma zoberie von, 
niekde si sadneme a pokecáme. Zaskočila ma 
otázkou, keď som práve nedržala v ruke barle, 
že čo je v  túto chvíľu iné, hoci na chvíľočku. 
Bola mi hrozná zima, a tak spontánne zo mňa 
vyletelo: „Môžem si aspoň v  tento moment 
dať ruky do  vačku.“ Videla som prekvapenú 
tvár a bola som si vedomá toho, že je zasko-
čená. Vraj čakala hocijakú odpoveď, ale toto 

ju nikdy ani nenapadlo. Taká obyčajná vec, 
ako dať si v zime ruky do vačku, môže byť pre 
niekoho vzácnosťou aspoň na pár sekúnd. 

Sú to také maličkosti, ktoré zažívam, alebo 
vlastne zažívame hendikepovaní inak, ale 
sme tu a vďaka tým maličkostiam, ktoré pre 
nás zdraví urobia, je to o niečo ľahšie. 

Monika Jalakšová

čo EšTE ZAžíVAmE INAk?
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PRíROdNé BOhATSTVO TURCA
Turčianske Teplice ležia v  nadmorskej výške 
518 m nad morom, na úpätí výbežkov Veľkej 
Fatry, ktoré spolu s  Kremnickým pohorím 
a grúňmi lazov tvoria prekrásne okolie mesta.
Najväčším prírodným bohatstvom Turčian-
skych Teplíc sú minerálne pramene a  ter-
málne vody. Mesto je vďaka kúpeľom, vyni-
kajúcim klimatickým podmienkam, čistému 
ovzdušiu a  bohatstvu krás okolitej prírody 
ideálnym miestom na  oddych, rekreáciu 
a regeneráciu.

Kúpele Turčianske Teplice navštevujú
•	 klienti - poistenci, ktorým pobyt hradí 

zdravotná poisťovňa na základe odporuče-
nia lekára (A, B),

•	 klienti - samoplatcovia, ktorí si hradia 
liečbu, wellness pobyt alebo dovolenku 
z vlastných zdrojov,

•	 klienti - zamestnanci, ktorým liečbu hradí 
(čiastočne kompenzuje) zamestnávateľ,

•	 pacienti v  ambulantnej kúpeľnej starostli-
vosti.

LIeČIVé úČINKy TURČIANSKyCh PRA-
MeňOV
Turčianska minerálka sa používa k  čiastoč-
ným i celkovým kúpeľom, ale aj k pitným 
kúram pri určitých druhoch ochorení.
Bohato mineralizovaná (sírany, hydrouhliči-
tany, vápnik, horčík, železo a ďalšie) turčian-
ska termálna voda má dokázateľne liečivé 
účinky na ochorenia pohybového apará-
tu, urologické, nervové a  gynekologické 
ochorenia.
Z urologického hľadiska pre obsah síranu 
vápenatého – CaSO4, ktorý znižuje pH moču, 
je veľmi vhodná pri fosfátových a karboná-
tových kameňoch a  piesku v  močových 
cestách.
Jej pitie je vhodné pri zápaloch prostaty, 

pretože obsahuje veľa vápnika a magnézia, 
ktoré pôsobia protizápalovo.
Pre vysoký obsah vápnika, horčíka a  fluóru 
je minerálna voda z Turčianskych Teplíc veľ-
mi vhodná aj na pitné kúry, ktoré pôsobia 
proti osteoporóze a  viacerým typom ob-
ličkových kameňov a  črevných ťažkos-
tiach.
Z  hľadiska zažívacieho systému je vhod-
ná pri zápaloch sliznice hrubého čreva, 
kde priaznivo pôsobí na  sliznicu, ďalej pri 
ochoreniach žlčníka, kde zvyšuje tvorbu 
a vylučovanie žlče.
Je vhodným nápojom a  zároveň liečivým 
prostriedkom pri hyperacidite aj pri zvýše-
nej tvorbe obsahu kyseliny žalúdočnej. Nao-
pak nedoporučuje sa piť pri nedostatočnej 
žalúdočnej kyseliny.

LIeČBA ZLATOM
Unikátna liečebná procedúra, ktorú môžete 
zažiť iba v Turčianskych kúpeľoch.
Vzácnosť a  liečivé účinky zlata, znásobené 
účinkami turčianskej liečivej vody pôsobia 
pozitívne na celý organizmus.
Procedúra je pripravená špeciálne pre dámy 
aj pánov. Počas troch hodín si užijú pitnú 
kúru, vaňový kúpeľ, suchý zábal, masáž 
a  kozmetické ošetrenie. Všetko s  prida-
ním 24 karátového zlata.

VOdOLIeČBA
Vodoliečebné procedúry sú dominantou kú-
peľov a v rukách odborníkov dokážu hotové 
zázraky. Všetky prebiehajú v  stopercentnej 
neriedenej turčianskej liečivej minerálnej 
vode. Bazénové a  vaňové kúpele, škótske 
streky, subaquálna masáž výdatne pomôžu 
klientom pri uzdravovaní sa.
Vodoliečebné procedúry odporúčame hlav-
ne pri liečbe chronických, poúrazových 
a pooperačných problémov pohybového 
ústrojenstva, účinné sú tiež na  stavy pre-
pracovanosti a vynikajúco pôsobia na celko-
vú regeneráciu organizmu.

TePLOLIeČBA
Blahodarne na ubolené telo pôsobia aj pa-
rafínové, parafangové, či rašelinové ob-
klady. Teplota obkladov 50 - 55°C účinne 
prehreje postihnutú časť tela, čím dôjde 
k zvýšeniu látkovej výmeny, úľave od bolesti 
a  v  nejednom prípade umožňuje znížiť po-
trebu medikamentóznej liečby.
Teploliečebné procedúry uvoľňujú sval-
stvo, zmierňujú kŕče, zlepšujú výživu a funk-
cie orgánov, zlepšujú látkovú výmenu, tlmia 
bolesť, povzbudzujú obranyschopnosť or-
ganizmu. Obklady navyše pôsobia mimo-
riadne relaxačne a  uvoľňujúco a  majú tiež 
skrášľujúce účinky.
Odporúčame predovšetkým pri chronic-
kých ochoreniach pohybového aparátu, 
pri reflexných svalových zmenách, artró-
zach a ochoreniach chrbtice.

kÚPELE TuRčIANSkE TEPLICE
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SAUNOVý SVeT
Pri saunovaní využívame striedanie tepla 
a chladu. Pravidelným saunovaním podpo-
rujeme imunitu organizmu.
Odporúčame pre zlepšenie zdravotného 
stavu pri rôznych alergiách, ekzémoch, 
akné a  kožných chorobách. Saunovanie 
má preukázateľne liečivé účinky pri astme, 
zápaloch a alergiách dýchacích ciest.
Saunovanie dokáže účinne odstrániť stres. 
Okrem zdravotného účinku má aj viditeľne 
skrášľujúce účinky: hladšiu, čistejšiu a vláč-
nejšiu pokožku na celom tele.

MASáŽNe PROCedúRy
Masáž patrí k  najstarším liečebným pros-
triedkom v  histórii ľudstva. Je to sústava 
hmatov, ktorými sa mechanicky a  cielene 
dráždia cieľové tkanivá ako svaly, šľachy, 
väzy, koža, kĺby alebo iné spojivové tkanivá.
Masáže priaznivo pôsobia na krvný a lym-
fatický obeh, zlepšujú metabolizmus, pô-
sobia detoxikujúco, odstraňujú spazmy, 
napomáhajú regenerácií pri rôznych zra-
neniach, tlmia bolesti a  opuchy, odstra-
ňujú blokády kĺbov a dokonca pôsobia aj 
na vnútorné orgány.
Masáže sú vhodné prakticky pre všetkých. 
Pôsobia upokojujúco alebo povzbudzujúco, 
harmonizujú telo aj dušu, odstraňujú stres, 
uvoľňujú napätie a  mnohé pomáhajú liečiť 
konkrétne zdravotné problémy.

POhyBOVé PROCedúRy
Pohyb je súčasťou zdravého životného štýlu, 

dokonca aj vo vysokom veku. Pri liečebnom 
telocviku sa využíva mnoho odborných me-
tód a  postupov, pomocou ktorých dokáže-
me výrazne zlepšiť váš zdravotný stav.
Liečebný telocvik má priaznivé účinky 
na  celý pohybový aparát, zvyšuje svalovú 
silu a vytrvalosť, zlepšuje rozsah pohyblivos-
ti kĺbov, posilňuje svalstvo, odstraňuje pretr-
vávajúce opuchy kĺbov. Účinne pomáha pri 
atrofii	 svalstva,	 pri	 prevencii	 pred	 zápalom	
kĺbov, povzbudzuje krvný obeh, je účinnou 
prevenciou trombóz.
Pohybové cvičenia majú mimoriadne po-
zitívne účinky na  psychický stav človeka, 
odbúravajú stres a  duševné napätie, 
zlepšujú pamäť a  schopnosť myslieť, re-
generujú psychické sily organizmu.

eLeKTROLIeČBA
Elektroliečba je časť fyziatrie, ktorá využíva 
na  liečbu a  prevenciu rôzne formy elek-
trickej energie. Elektroliečebné procedúry 
využívajú pôsobenie jednosmerného prúdu, 
striedavých prúdov nízkej a  strednej frek-
vencie, vysokofrekvenčného prúdu, ako aj 
pulzujúce magnetické polia.
Elektroliečebné procedúry zlepšujú cirku-
láciu krvi a výživu tkanív, odstraňujú bo-
lesť, uvoľňujú alebo stimulujú svalstvo, 
zmierňujú opuchy a uľahčujú tak regene-
ráciu pohybových funkcií.
Procedúry sa aplikujú pomocou špeciálnych 
elektroterapeutických prístrojov. Všetky 
elektroliečebné procedúry je možné podať 
len po odporučení odborným lekárom. 

WeLLNeSS PROCedúRy
Filozofiou	wellness	je	harmónia	tela	a duše,	
ktorú človek môže dosiahnuť svojím aktív-
nym prístupom k vlastnému životnému štý-
lu, zdraviu, kráse a vitalite.
Wellness procedúry prinášajú dokonalý od-
počinok, zotavenie a  uvoľnenie celého 
organizmu.
V  Turčianskych kúpeľoch ponúkame boha-
tú ponuku relaxačných a  skrášľujúcich pro-
cedúr: AYURVEDA, RASUL, bylinková parná 
sauna, SPA & AQUAPARK, rôzne typy masáží 
napr. medová masáž, masáž lávovými ka-
meňmi a iné.

OSTATNé PROCedúRy
Staré príslovie „Kam nechodí slnko, tam cho-
dí lekár“ potvrdzuje význam svetloliečeb-
ných procedúr, ktoré majú jedinečnú schop-
nosť prirodzene aktivovať samoliečebný 
potenciál organizmu.
Regeneračná sila svetla sa osvečila pri kož-
ných problémoch, hojení rán a  povrcho-
vých poraneniach, preležaninách, ale 
aj pri akné, dermatitídach či psoriáze. 
Bioptron dokáže prinášať úľavu pri reu-
matických problémoch, športových úra-
zoch, vyvrtnutých členkoch, tenisových 
lakťoch či bolestiach svalov.
K ďalším liečebným procedúram, ktoré v Tur-
čianskych kúpeľoch poskytujeme, patria in-
halácie, plynové injekcie a suché uhličité 
zábaly, oxygenoterapia a liečba laserom.
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Centrum	sociálnych	služieb	TAU	Turie,	ktoré	je	certifikovaným	praco-
viskom bazálnej stimulácie, bolo vďaka pani doktorke PhDr. Karolíne 
Friedlovej vybrané pre pilotný projekt na podporu Integrácie a akti-
vít žien z nášho zariadenia. Tento výber naše centrum veľmi oceňuje, 
nakoľko pani doktorka PhDr. Karolína Friedlová, ktorá je konateľkou 
spoločnosti INSTITUT Bazální stimulace® s.r.o. a  odborný garant 
vzdelávacích programov Bazálni stimulace pre Českú a  Slovenskú 
republiku, je vo svojej práci veľmi úspešná. Integrácia prebehne for-
mou výroby ocenenia pre účastníkov extrémnych pretekov Adidas 
- Continental Beskydská sedmička. Myšlienke spolupráce bol hneď 
od začiatku veľmi naklonený aj zakladateľ a organizátor Beskydskej 
sedmičky pán Libor Uher, ktorý ako prvý český horolezec zdolal všet-
ky štyri najvyššie vrcholy pohoria Karákoram. Pán Uher je milovní-
kom extrémnych športov, ktorým sa aktívne venuje, medzi ktoré by 
sme zaradili aj Beskydskú sedmičku. Vďaka tejto spolupráci sa Cen-
trum sociálnych služieb TAU bude prezentovať pri ukončení Adidas 
Continental Beskydská sedmička, ktoré končí vo Frídku Místku. Všet-
ci účastníci pretekov, ktorí ich úspešne ukončia, budú ocenení vý-
robkami, ktoré vlastnoručne vyrobia ženy z nášho zariadenia. Všetky 

výrobky, ktoré vychádzajú spod rúk našich žien, sú vyrobené s  lás-
kou v  srdci a  každý výrobok je jedinečný. Naše centrum je vďačné 
za túto možnosť prezentácie výrobkov, ktoré vyrábame, a tým naše 
ženy zapájame do aktívneho života. Tiež sme vďační za myšlienku, 
že zdraví, športovo zdatní ľudia majú možnosť pomáhať ľuďom, kto-
rým toto nebolo dopriate a ktorí nemajú možnosť zapájať sa aktív-
ne do športových podujatí. Naše veľké ďakujem patrí pani doktorke 
PhDr. Karolíne Friedlovej, pánovi Liborovi Uherovi, tiež pánovi Tomá-
šovi Janečekovi ako i celému odbornému tímu, ktorý sa na uvede-
nej spolupráci podieľal. Poďakovanie patrí nielen za ľudský prístup, 
ústretovosť, obetavosť, ale hlavne za vytvorenie možnosti spoluprá-
ce. Veríme, že tento pilotný program nadviaže na ďalšie ročníky. 

Bc. Miroslava Peknušová

Centrum sociálnych služieb TAU
Turie č.296, 013 12 Turie

041/5989362
www.csstauturie.sk

SPoLuPRáCA S BESkydSkou SEdmIčkou

Po ceste ku šťastiu sa ide omnoho ľahšie, keď človek podporuje
ľudí dobrej vôle. (L.R.H - Cesta ku šťastiu)



október 2015  I  Inak obdarení  I  11www.inakobdareni.sk

POMOC PRE INAK ObDARENÝCH ¨

7 divov Banskej Štiavnice.
Staroveký svet mal svojich sedem divov.
Banská Štiavnica ich má viac, hoci pravdupovediac, tieto divy majú 
štiavnické rozmery aj štiavnický kolorit. Bez oboznámenia sa s nimi 
by však návštevník nášho mesta o čosi prišiel...

V ŠTIAVNICI NA SV. PeTRA A PAVLA KAŽdOROČNe PAdá SNeh
ZáhAdNé RUČIČKy RAdNIČNýCh hOdíN
KOZA UVIAZANá O KOMíN
POSChOdIe A PRíZeMIe SI VyMeNILI ROLy
VOdA TeČIe PO MOSTe
BýK V KOMíNe
eŠTe JedeN dIV S hOdINAMI
OSMIdIV	–	podujatie	s benefičným	posolstvom	je	venované	men-
tálne a zdravotne postihnutým deťom a klientom zo zariadení a do-
movov sociálnych služieb zo stredného Slovenska.

Aj tento rok sme sa s klientmi denného stacionára Margarétka zúčast-
nili	benefičného	podujatia	Osmidiv.	V Margarétke	si	klienti	pripravili	
plagáty s účinkujúcimi a už len čakali na deň, kedy znova zažijú ne-
zabudnuteľnú atmosféru a  stretnú sa s  novými aj starými priateľmi, 
ktorí	sa	zúčastňujú	benefičných	podujatí	ako	je	Osmidiv.	Na Osmidi-
ve bolo veľa hviezd, ale nedá mi nespomenúť tú najhlavnejšiu, Milan 
Štefánik, človek, ktorý organizuje tieto podujatia, začo mu patrí veľké 
Ďakujeme. Ďalšou hviezdou je Zdenka, ktorá musí byť na výslní spo-
lu s Jožom Pročkom, bez ktorých Osmidiv nemôže byť. Hviezdne za-
stúpenie tvoria aj všetci účinkujúci, no najväčšími klenotmi sú klienti 
a zdravotne postihnutí, pre ktorých sa podujatie pripravuje. Vedia sa 
úprimne zabaviť a vytvoria atmosféru pohody, ktorú im môžeme len 
závidieť. Klienti Margarétka- DS a rodičia touto cestou ďakujú organi-
zátorom a účinkujúcim podujatia za skvelý zážitok. Poďakovanie patri 
aj tvorcom nádherného obrazu, ktorý sme dostali. 

Článok napísala: Veronika Hrnčiarová, Inštruktorka soc. rehabilitácie
Foto: Paťo Moravčík, klient Margarétka - DS

Patrik Moravčík, klient den-
ného stacionára Margarétka 
v Banskej Štiavnici, je nenároč-
ný, skromný, veľmi priateľský 
človek, ktorý má v  lekárskych 
správách diagnózu autizmus. 
Je vášnivým fotografom. Ne-
váha odfotiť každý okamih, 
o ktorom si myslí, že stojí za to, 
aby bol zvečnený na  fotogra-
fii.	 Je	 tiež	 špecialista	 na  neo-
čakávané zábery, z  ktorých je 
možné veľa vyčítať. Je málo 
umelcov, ktorí dokážu vnímať 
ľudí,	 Patrik	 vytvára	 fotografie,	
v  ktorých sa dá nájsť naozaj 
veľa - úsmevy, pohľady, obja-
tia, pocity ľudí, ktorých fotografuje, ktoré by možno neprejavili, keby 
vedeli, že sú fotení. Tiež sa rád zúčastňuje na  rôznych podujatiach, 
na  koncertoch. Je fotografom v  dennom stacionári Margarétka, fotí 
aktivity, ktoré klienti každodenne vykonávajú, ako napríklad kreslenie, 
výrobu košíkov z papiera, ale aj vychádzky, na ktoré klienti tohto zdru-
ženia radi chodia. Patrik, jednoducho povedané, fotí rád, vždy a všade, 
prírodu, priateľov, kultúrne pamiatky, rôzne zážitky, fotoaparát je jeho 
najlepší priateľ. Nie je však len umelcom vo fotení, ale darí sa mu aj 
pri výrobe sviečok, ktorá patrí medzi obľúbené voľnočasové aktivity 
v Občianskom združení Margarétka. Je človekom, ktorý rád pomáha 
druhým a ktorý si veľmi cení svojich priateľov.

oSmIdIV Banskej štiavnice
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dôchodcovia, ťažko zdravotne postihnutí a deti budú 
za lieky doplácať o desiatky miliónov eur menej
Vláda SR 26. augusta 2015, schválila novelu zákona č. 363/2011 
Z. z. o  rozsahu a  podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych 
pomôcok a dietetických potravín. Cieľom navrhovanej úpravy je 
rozšírenie okruhu poistencov, na ktorých sa vzťahuje limit spo-
luúčasti. Ide o opatrenie, ktoré sa môže dotknúť až 1,8 milióna 
poistencov.

Od  októbra 2015 sa pre súčasný okruh poistencov docieli zní-
ženie ochranného limitu na 25,-€ za kalendárny štvrťrok, rozšíri 
sa okruh poistencov, na ktorých sa ochranný limit vzťahuje. Ide 
o deti do 6 rokov, kde je limit spoluúčasti 8,-€ za kalendárny štvrť-
rok a ťažko zdravotne postihnuté deti mladšie ako 6 rokov - 0,-€.

Ďalšou dôležitou zmenou je aj zníženie limitu spoluúčasti. Tento 
krok ochráni pred vysokými doplatkami za lieky občanov s najniž-
šími príjmami. Na základe toho zaplatia na doplatkoch za lieky vý-
razne menej ako doteraz. Od októbra 2015 starobní dôchodcovia, 
invalidní dôchodcovia a  držitelia preukazu ťažko zdravotne po-
stihnutých nebudú platiť za lieky viac ako 100 eur ročne. Doterajší 
štvrťročný limit sa u starobných dôchodcov znižuje zo súčasných 
45 eur na 25 eur, u  invalidných dôchodcov a držiteľov preukazu 
ŤZP je pokles zo súčasných 30 eur na 25 eur.

Spôsob, ako sa doplatky dostanú k pacientom, sa nemení. Obča-
nia nemusia kontaktovať zdravotné poisťovne, tie im automaticky 
vrátia peniaze do 90-tich dní od skončenia kvartálu. Pre MZ SR je 
sociálne únosná lieková politika prioritou a vďaka zmenám, ktoré 
sa v tejto oblasti zaviedli od apríla 2012, pacienti pocítili pokles do-
platkov za mnohé lieky. 

Zdroj CSŽ: MZ SR

mobilné pracovisko na vydávanie dokladov
Okresné riaditeľstvo PZ, oddelenie dokladov oznamuje obča-
nom, že dňa 2.11.2012 sa začalo používať mobilné pracovisko 
na vydávanie dokladov. Toto pracovisko je určené pre občanov 
s obmedzenou pohyblivosťou alebo občanov dlhodobo pripú-
taných na lôžko. Občana môžu na každom okresnom riaditeľstve 
Policajného zboru požiadať o to, aby ich pracovníci mobilného 
pracoviska navštívili priamo doma, kde im nasnímajú tvár a za-
píšu všetky údaje potrebné na vydanie občianskeho preukazu, 
cestovného pasu alebo vodičského preukazu. Ten im po vyhoto-
vení bude doručený priamo domov. 

Žiadosť o vydanie dokladov sa podáva príslušnému úradu osob-
ne. Za občana, ktorý bol pozbavený spôsobilosti na právne úko-
ny, musí podať žiadosť jeho opatrovník. Podať žiadosť o vydanie 
dokladu môže za občana, ktorý nemôže pre bezvládnosť z dô-
vodu dlhodobého pripútania na  lôžko podať žiadosť osobne 
(ďalej len „ bezvládny občan“), aj iný občan po predložení svojho 
občianskeho preukazu a písomného plnomocenstva, na ktorom 
musí byť podpis bezvládneho občana podľa § 3 odsek 1, podpis 
sa nevyžaduje, ak občan nie je spôsobilý sa podpísať. K žiadosti 
bezvládneho občana sa musí predložiť potvrdenie lekára o tom, 
že takýto občan nemôže podať žiadosť osobne z dôvodu dlho-
dobého pripútania na lôžko. 

Podľa zákona 224/2006 Z.z §2 odst. 2 „občiansky preukaz je po-
vinný mať každý občan, ktorý dovŕšil pätnásty rok a  má trvalú 
pobyt na území Slovenskej republiky. „Patria sem aj občania bez-
vládny a zbavené spôsobilosti na právne úkony.“

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru Slovenskej republiky 
v Brezne

Ak poberáte opakované peňažné príspev-
ky, je potrebné vedieť, že tieto vám môže 
príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodi-
ny odňať, ak váš príjem a príjem spoločne 
posudzovaných osôb prekročí zákonom 
stanovenú hranicu životného minima 
za  uplynulý kalendárny rok. Ekonomická 
kontrola príjmu poberateľov peňažných 
príspevkov sa uskutočňuje každoročne.
Pri poberaní peňažných príspevkoch na 
a) na diétne stravovanie, 
b) na zvýšené výdavky súvisiace
1. s hygienou alebo s opotrebovaním šat-

stva, bielizne, obuvi a bytového zaria-
denia, 

2. so zabezpečením prevádzky osobného 
motorového vozidla, 

3. so starostlivosťou o psa so špeciálnym 
výcvikom.

Peňažný príspevok na zvýšené výdavky ne-
možno poskytnúť, ak príjem fyzickej osoby 
s ťažkým zdravotným postihnutím je vyšší 
ako trojnásobok sumy životného minima, 
t.č. je to 594,27 €

Peňažný príspevok na opatrovanie 
sa neprizná alebo odníme, ak fyzická oso-
ba, ktorá opatruje fyzickú osobu s ťažkým 
zdravotným postihnutím, má mesačný prí-

jem zo zamestnania vyšší ako dvojnásobok 
sumy životného minima, t.č. je to 396,18 €

Peňažný príspevok na prepravu
sa neprizná alebo odníme ak príjem fyzic-
kej osoby s ťažkým zdravotným postihnu-
tím je vyšší ako päťnásobok sumy životné-
ho minima, t.č. je to 990,45 €

Peňažný príspevok na osobnú asistenciu 
sa neprizná alebo odníme podľa rozsahu 
priznanej osobnej asistencie a ak je príjem 
fyzickej osoby s  ťažkým zdravotným po-
stihnutím vyšší ako štvornásobok životné-
ho minima, t.č. je to 792,36 €

Spoločne posudzované osoby sú:
Pri rozhodovaní o peňažných príspevkoch 
na kompenzáciu na účely zisťovania príjmu 
fyzickej osoby s  ťažkým zdravotným po-
stihnutím sa spoločne posudzujú a započí-
tavajú príjmy
a) u  posudzovanej fyzickej osoby s  ťaž-

kým zdravotným postihnutím jej príjem 
a príjem jej manžela alebo manželky, 

b) u  rodičov s  nezaopatreným dieťaťom 
príjmy týchto rodičov a  príjem nezao-
patreného dieťaťa žijúceho s nimi v do-
mácnosti, 

c) u rodičov, ktorí sú sami nezaopatrenými 
deťmi, ich príjmy a príjmy, ktoré na nich 
poberá iná fyzická osoba a príjem neza-
opatrených detí žijúcich s nimi v domác-
nosti, 

d) u  nezaopatreného dieťaťa jeho príjem 
a príjem jeho rodičov, ak s ním žijú v do-
mácnosti, ak toto dieťa žije v domácnos-
ti len s jedným rodičom, s inou fyzickou 
osobou alebo samostatne, príjem dieťa-
ťa, príjem rodiča a príjem,ktorý na dieťa 
poberá iná fyzická osoba, 

e) u  zaopatreného neplnoletého dieťaťa 
jeho príjem.

Príjem na  účely poskytovania peňažných 
príspevkov na kompenzáciu sa zisťuje ako 
priemerný mesačný príjem za  kalendárny 
rok, ktorý predchádza kalendárnemu roku, 
v  ktorom fyzická osoba požiadala o  pe-
ňažný príspevok na  kompenzáciu. Takto 
zistený príjem sa prehodnocuje pri opa-
kovaných peňažných príspevkoch na kom-
penzáciu vždy v  júli bežného roka a  platí 
do konca júna nasledujúceho roka; za ob-
dobie, za ktoré sa príjem prehodnocuje, sa 
považuje kalendárny rok, ktorý predchá-
dza kalendárnemu roku, v ktorom sa pre-
hodnocovanie vykonáva.

CSŽ n.o., email csz@csz.sk 

kedy strácate nárok na opakovaný peňažný príspevok?



N
aj

kr
aj

ší
, n

aj
m

en
ší

, n
aj

va
ria

bi
ln

ej
ší

...

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

Navštívte náš nový info portál
                      www.inakobdareni.sk

Stropný zdviháK Ergolet Luna

 Stropný zdvihák Ergolet Luna je zariadenie slúžiace 
na zdvíhanie a premiestňovanie imobilných osôb 
z postele na vozík, do vane, do sprchy, na toaletu, 
do bazénov.

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

 Tento stropný zdvihák môžete využiť aj pri vertikali-
zácii a nácviku chôdze.

 Inštalácia je možná aj priamo do sadrokartóno-
vých stien!

ZÁRUKA

ro kov

Portálové koľaje

Nácvik chôdzeSchované parkovanie v skrini
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 Schodolez Sherpa je u nás najrýchlejší pásový schodolez
 ü možná nosnosť až 150 kg 
 ü zariadenie novej generácie
 ü na jedno nabitie až 40 poschodí
 ü regulátor mäkkého spúšťania a zastavovania
 ü aj pre elektrické vozíky

 Schodolez Yack - kolieskový 
 ü preprava na sedátku schodolezu - bez vozíka
 ü sprevádzajúca obsluha je potrebná 
 ü najnovšia rada schodolezov na Slovensku  
 ü má viacero variácií (aj pre vozíky)

Schodolezy

Schodolez Yack

Schodolez Sherpa N902

aj tak sa to dá ...

číslo 3/2015, ročník II

číslo 3/2015, ročník II

aj tak sa to dá ...

február 2015

Navštívte náš nový informačný portál

www.inakobdareni.sk

Vydávame
bezplatný časopis

INAK OBDARENÍ

Nosnosť až do

150 kg

Vhodný aj pre
elektrické vozíky

Sherpa N909 pre elektrický vozík



Keď ochorie člen rodiny na zákernú chorobu, alebo po úraze ostane 
na vozíčku, ale aj ak sa narodí dieťa, ktoré má v lekárskej správe rôzne 
ťažké diagnózy, pre rodinu je to šok. Nevedia sa vysporiadať s myš-
lienkou, čo sa stalo, veľa krát sa pýtajú: 

Prečo sa to stalo? Prečo práve nám? ...

Je to náročné na  psychiku a  keď si pomyslíme, že musia ešte riešiť 
byrokratickú odyseu s úradmi, nevedia na čo majú nárok, čo všetko 
podľa zákona môžu dostať z UPSVaR, tak sme tu práve pre nich.

Poradíme, pomôžeme, povzbudíme, s heslom: 

„ZVLÁDNUŤ STAROSTLIVOSŤ O INAK OBDARENÉHO ČLENA 
RODINY SA DÁ.“ 

Hlavným cieľom a  zameraním združenia je združovať postihnuté 
osoby a ich blízke osoby, resp. osoby žijúce v spoločnej domácnosti 
s  postihnutými osobami, pomáhať im vo všetkých oblastiach živo-
ta, podporiť integráciu postihnutých osôb do  spoločnosti, pomôcť 
im pri zdolávaní každodenných bariér a spoločenských predsudkov, 
podporiť ich vedomostný rast a prekonanie obmedzení každého dru-
hu, pomôcť postihnutým osobám isť hore a žiť bez bariér.

Za účelom dosiahnutia svojho cieľa sa občianske združenie bude za-
meriavať najmä na:
•	 pomáhanie napredovaniu rozvoja osobnosti postihnutých osôb 

bez rozdielu na vek, postihnutie a pod.,
•	motiváciu postihnutých osôb,
•	 informovanie, pomáhanie, motivovanie a  robenie radosti postih-

nutým osobám,
•	 podpora jedinečnosti postihnutých osôb, rozvoj ich tvorivých 

schopností,
•	 zlepšenie kvality života postihnutých osôb a skvalitnenie ich do-

máceho prostredia, 
•	 zlepšenie života postihnutých osôb prostredníctvom dostupných 

technických pomôcok, zdvíhacích zariadení a iných zariadení a po-
moc pri manipulácii s týmito technickými zariadeniami,

•	 riešenie technických parametrov domácností s postihnutými oso-
bami,

•	 podporu slovenských výrobcov technických zariadení pre postih-
nuté osoby,

•	 zlepšenie právneho povedomia postihnutých osôb ohľadne ich 
zákonných nárokov,

•	 podporu každodenných aktivít postihnutých osôb pre život bez 
bariér,

•	 podporu a  organizovanie vzdelávacích, kultúrnych a  športových 
aktivít pre postihnuté osoby,

•	 podporu v poradenskej, sociálnej, finančnej, zdravotnej a technic-
kej oblasti života postihnutých osôb,

•	 podporu a sprostredkovanie informácií v sociálnych, zdravotných 
otázkach a možnostiach liečby, týkajúcich sa zdravotného postih-
nutia danej osoby,

•	 prevádzkovanie vlastnej internetovej stránky, zverejnenie aktivít 
a spájanie postihnutých osôb za účelom skvalitnenia ich života, 

•	 tvorba, tlač a distribúcia časopisov, letákov, informačných prospektov,
•	 odborné poradenstvo, spolupráca s odborníkmi a výrobcami tech-

nických zariadení,
•	 organizovanie zbierok pre finančné a materiálne zabezpečenie re-

alizovaných projektov,
•	 tvorba a poskytovanie vzdelávacích aktivít rôznymi formami,
•	 hmotná (finančná) a morálna pomoc osobám s telesným postihnu-

tím, pomoc pri rehabilitácii, zabezpečení prostriedkov na zakúpe-
nie technických pomôcok,

•	 navštevovanie domácností,
•	 zapojenie postihnutých osôb do aktívneho celospoločenského ži-

vota,
•	 usporadúvanie konferencií, diskusných stretnutí, seminárov, kur-

zov a  prednášok zameraných na  realizovanie účelu občianskeho 
združenia,

•	 organizovanie workshopov, konferencií, školení a seminárov,
•	 iné projekty a aktivity.

Za účelom plnenia svojho cieľa spolupracuje združenie s  jednotliv-
cami, mimovládnymi a neziskovými organizáciami, orgánmi štátnej 
a verejnej správy a môže byť členom iných organizácií doma aj v za-
hraničí.

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



Pobočky

Západné SLovEnSko východné SLovEnSko
N. Teslu 28, 92101 Piešťany Masarykova 20, 08001 Prešov
e-mail: revomat.zdravpom@gmail.com e-mail: revomat.dvs@gmail.com
tel.: 032 / 776 2949, 0918 592 406 tel.: 0907 508 674

výrobcovia

 bezplatné odskúšanie u Vás doma

 pozáručný servis hradený zdravotnými poisťovňami

 plne hradené zdravotnícke pomôcky 
bez doplatku poistenca

www.revomat.wordpress.com

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

Keď rodinného príslušníka, ktorý je imobilný, 
prepúšťajú z nemocnice domov, mali by jeho 
zástupcu poučiť o starostlivosti o takého pa-
cienta a čo všetko potrebuje, aby kvalita jeho 
života bola na dôstojnej úrovni.

Najvhodnejší spôsob, ktorý však u nás nefun-
guje, je ten, aby takýto pacient už mal všetko 
pripravené skôr, ako ho prepustia domov.

Imobilný pacient potrebuje:
•	 polohovaciu posteľ s antidekubitným mat-

racom,
•	mechanický alebo elektrický vozík s vhod-

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

Niektoré pomôcky sa musia vybaviť cez prís-
lušnú zdravotnú poisťovňu a to tak, že je po-
trebné navštíviť rehabilitačného lekára, ktorý 
má právomoc predpisovať pomôcky. Poloho-
vacie postele sú plne alebo čiastočne hrade-
né, podobne aj množstvo iných pomôcok je 
hradených cez verejné zdravotné poistenie. Je 
však veľmi potrebné vedieť, aký vozík je vhod-
ný, aby sa nestalo, že lekár vypíše na poukaz 
nevhodný vozík, ktorý je problém vrátiť.

Potom je potrebné poukazy zaniesť do  zdra-
votnej poisťovne, kde ich podpíše revízny lekár. 

Poukaz by mal revízny lekár podpísať na poč-
kanie alebo čo najrýchlejšie a vy by ste mali 
právo ísť s  poukazmi do  výdajne zdravot-
ných pomôcok, ktorú ste si vybrali alebo kde 
ste si pomôcky vybrali vopred. Pomôcky, ak 
ich na  sklade majú, vydajú hneď alebo ich 

objednajú. Táto anabáza trvá niekoľko dní až 
týždňov.

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

votným postihnutím
•	 žiadosť o peňažné príspevky na kompen-

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

Peňažné príspevky na kompenzáciu, kto-
ré úrad práce, sociálnych vecí a  rodiny 
môže priznávať, sú:
a) peňažný príspevok na osobnú asistenciu, 
b) peňažný príspevok na kúpu pomôcky, 
c) peňažný príspevok na  výcvik používania 
pomôcky, 
d) peňažný príspevok na úpravu pomôcky, 
e) peňažný príspevok na opravu pomôcky, 
f) peňažný príspevok na  kúpu zdvíhacieho 
zariadenia, 
g) peňažný príspevok na  kúpu osobného 
motorového vozidla, 
h) peňažný príspevok na  úpravu osobného 
motorového vozidla, 
i) peňažný príspevok na prepravu, 
j) peňažný príspevok na úpravu bytu, 
k) peňažný príspevok na úpravu rod. domu, 
l) peňažný príspevok na úpravu garáže, 
m) peňažný príspevok na kompenzáciu zvý-
šených výdavkov, 
•	 na diétne stravovanie,
•	 výdavkov súvisiacich s hygienou, s opotre-

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

•	 so zabezpečením prevádzky osobného 
motorového vozidla,

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

rou je pes so špeciálnym výcvikom.

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

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

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

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

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

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

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

Keď dostane preukaz, treba ho umiestniť 
v prednej časti auta tak, aby bola jeho pred-
ná časť jasne viditeľná a vydáva sa na neob-
medzený čas.

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

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

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

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

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

padne vozidiel.

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

musieť preukázať pri kontrole PZ SR.

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

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

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

Taktiež vám želáme, aby ste stretli veľa 
ústretových ľudí, úradníkov, ktorí iste radi 
pomôžu a poradia.

máte doma imobilného pacienta a potrebujete poradiť? 
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¨ POMOC PRE INAK ObDARENÝCH

Často sa stáva, že v dôsledku zdravotného stavu sa ocitneme v krí-
zových	 situáciách	 a  potrebujeme	 pomoc	 pri	 získaní	 finančných	
prostriedkov na  doplatenie kompenzačných pomôcok alebo sa 
ocitneme v sociálnej núdzi. Preto uvádzame adresy niektorých na-
dácii a občianskych združení, ktoré vám môžu na základe písomnej 
žiadosti pomôcť.

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

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

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

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

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

ZoZNAm NAdáCIí

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

dETSkÝ foNd SLoVENSkEj REPuBLIky - koNTo BARIÉRy 
Charakteristika: Pomáha deťom a  mladým ľuďom so 
zdravotným postihnutím zvyšovať kvalitu života aj vo for-
me príspevku na zdravotné pomôcky.

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

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

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

HIPoTERAPIA A AuTIZmuS

krásne popoludnie na LuNTERoVom ranči pri Zvolene 

Na hipoterapiu sme začali chodiť na pobytoch v kúpeľoch v Ková-
čovej. Spočiatku Martin chodil s  terapeutkou Baškou. Niekedy sa 
bláznil, inokedy fungoval v pohode. Už vtedy prvý- krát urobil malé 
nepatrné gesto, keď raz sám od seba išiel pohladkať koníka. Pokra-
čovali sme v ŠZŠ na Kollárovej, kde pracovali s koňmi, deti doprevá-
dzala terapeutka Zinka. Stále to bolo o  nevyspytateľnom správaní 
nášho dieťaťa a z toho vyplývajúceho strachu o Maťa z mojej stra-
ny, keď bol na chrbte vysokého koňa . Po istom čase sme vďaka OZ 
Nožička mohli navštevovať hipoterapiu v Badíne. Minulý rok to bolo 
fakt ťažké a načas sme si dali prestávku. Vo vnútri ma to ako matku 
zožieralo, iné deti to zvládajú v pohode, tešia sa a môj synátor nie 
a nie ustúpiť od svojich nepodarených zlozvykov a návykov, stereo-
typu pri jazde na koni.

Tieto prázdniny ma Janka Vigašová dotlačila, aby sme to znovu skú-
sili a čuduj sa svete, Martin sa po krátkej dobe naučil sedieť na koni 
bez kričania a hádzania sa na  jeho chrbte ako na pohovke. Pri po-
sledných troch terapiách som postrehla, že už ho nedržím kŕčovito 
za nohu a malý sa drží pevne a zvláda aj situácie, keď sa šúcha z ko-
níkovho chrbta neželaným smerom. Zakaždým sa pekne vytiahne. 
Posledne sa koník trošku zľakol okoloidúceho auta a pridal do kroku. 
No Maťko z jeho chrbta nespadol, ale intuitívne sa pevne chytil dr-
žiaka na  popruhu. Pud sebazáchovy, ktorý predtým u  neho nebol 
takmer žiadny, je konečne podmienený okolnosťami ohrozenia jeho 
osoby. Tento okamih ma potešil. Obrovský pokrok za dva mesiace.

Ďalším posunom, ktorý pripisujem hipoterapii, je aj fakt, že sa pri 
jazde na koníkovi naučil sledovať okolie a nie sú to len jeho vzorce 
a prehnané reakcie na dvere a okná, ale aj všímanie si dievčat, ktoré 
jazdia vo výbehu na koňoch. Sledovala som, ako ich pozoruje a aj 
koníky, ktoré ich na slovo počúvali. 

Martin pomaly, ale isto vychádza zo svojho stereotypu a hipoterapia 
mu v tom pomáha. Tŕnistá cesta k týmto, pre niekoho malým, pok-
rokom bola plná nervov, strachu a vlastných pochybností. Mňa ako 
matku Martin naučil, čo znamená slovo trpezlivosť a aj to, koľko jej 
mám. Odmena za veľmi ťažké chvíle pochybností a sebaobviňova-
nia bola tieto prázdniny korunovaná odmenou v podobe pokrokov, 
ktoré sme spolu dokázali. Autizmus je o prekonávaní vecí, ktoré sa 

na začiatku skutočne javia ako neprekonateľné, ale tie bariéry okolo 
nás nie sú v skutočnosti také veľké, ako tie, ktoré máme v sebe.

Týmto by som chcela rodičom detí s autizmom odkázať, že všetko sa 
dá prekonať, len sa nevzdávajte. Vaše deti vás budú skúšať do neprí-
četnosti, ale ak to s nimi ustojíte, odmenia vás, verte mi, viem, o čom pí-
šem, mám to odžité a píšem o tom, čo sme dokázali – spolu s Maťkom.

V  piatok 21.8. sme sa spoločne stretli s  našimi deťmi a  priateľmi 
na  krásnom mieste, ktoré sa nachádza nad Zvolenom. Lunterov 
ranč, ktorý nám poskytol svoje priestory a zvieratká, spríjemňujúce 
naše spoločné chvíle, sa postaral o krásne zážitky, ktoré sme si od-
niesli do našich domovov.

Naši priatelia, Ivetka s manželom a Katkou, prišli medzi nás, aby sa 
spolu s nami potešili krásou prírody a všetkého, čo nám bolo ponúk-
nuté. Naše rodinky s deťmi s autizmom aj bez neho sa tešili z koníkov, 
na ktorých mali možnosť jazdiť. Chlapci si zahrali volejbal na piesko-
vom ihrisku, deti vyskúšali lanovú dráhu a trampolíny. Spoločne sme 
posedeli, vypili si kávičku, podebatovali sa, utužili kamarátstva.

Naši mladí dobrovoľníci nám pripravili spolu s ockami oheň, pri kto-
rom sme si družne opekali špekačky. Neskôr pripravili šalátiky ku 
grilovanému mäsku. Všade vládol neskutočný pokoj, pokoj, ktorý je 
v našich životoch taký vzácny. V kruhu dobrých a milých ľudí sme 
prežili nádherný požehnaný slnečný poobedný čas.

Ďakujem všetkým zo SPOSA BB, ktorí sa podieľali na tejto krásnej ak-
cii, rodičom, priateľom, sympatizantom.

MH
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¨ SPOLOčNOSŤ NA POMOC OSObÁM S AUTIZMOM

„NIE jE dôLEžITÉ VyHRAť, ALE ZÚčASTNIť SA“
V  sobotu piateho septembra sa uskutočnil 
Banskobystrický minimaratón, na  ktorom 
sa zúčastnili aj inak obdarené deti spolu s ro-
dičmi. Tento rok to bola premiérová disciplí-
na hendikepovaných detičiek. Niektoré prešli 
trať na  kolobežkách, trojkolkách, či kočíkoch 
a tie, ktoré mohli, na vlastných nohách. Hlav-
nou iniciátorkou tejto myšlienky - zapojiť aj 
znevýhodnené deti - bola Jana Vigašová z ob-
čianskeho združenia Nožička a pri jej realizácii 
pomohol Lions klub Banská Bystrica.

Miesto spoločného zrazu našich malých špor-
tovcov s rodičmi bolo pod hodinovou vežou 
pri morovom stĺpe na  námestí. Privítal nás 
jemný dáždik. Rodičia sa pomaly zbiehali 
z  rôznych kútov námestia. Deti sa tešili. Nie-
ktoré maminy mali dokonca problém udržať 
deti na trojkolkách, aby im neušli. 

Keď konečne usporiadatelia vyhlásili novú 
disciplínu, všetci sme sa zoradili na  štartovej 
čiare. Malý chlapec na  trojkolke dobreže ne-
vyhodil tigra na  zadných kolieskach, tešiac 
sa na  trať, ktorú mal pred sebou. V  blízkosti 
štartu stáli dve dievčatá, ktoré sledovali našu 
disciplínu. Moderátor predstavil súťažiacu 

skupinku detí s  rodičmi ako deti s  hendike-
pom. Zrazu som od spomínaných dievčat za-
čula konverzáciu. Tie deti sú postihnuté? Veď 
tak nevyzerajú. Prijala som to ako milú infor-
máciu zo zdravého sveta, že tieto deti vnímajú 
ako zdravé, i keď nie sú. Skutočne sú naše deti 
krásne, a keď sedia na trojkolkách alebo stoja 
na kolobežkách, ich inakosť nie je viditeľná..

Po odštartovaní sme všetci spoločne vybehli, 
deti ťahali na trojkolkách ostošesť, rodičia im 
bežali v „pätách“, ocko tlačil svojho šampióna 
v kočíku a ja som bežala povedľa Maťka. V tom 
momente som bola na  neho neskutočne 
hrdá, lebo prekonal bariéry okolo seba, hluk 
aj množstvo ľudí. Spolu sme bežali a dobehli 
do cieľa . 

Bolo to nádherné predpoludnie jednej oby-
čajnej-neobyčajnej soboty, kedy sa prekoná-
vali bariéry, okolo nás i v nás. Som hrdá na ro-
dičov bojovníkov, ktorí s láskavým prístupom 
doprajú svojim deťom, malým slniečkam, 
trochu radosti, ktorú iní prijímajú ako samo-
zrejmosť. Pre nich všetkých je to nadštandard, 
ktorý si vážia o to viac.

Deti dostali krásne ťažké medaily, z ktorých sa 
tešili každé po svojom a my rodičia sme si to 
vychutnávali, veď nám nad hlavami vykuklo 
spoza mráčkov slniečko a šťastné tváre našich 
ratolestí nám boli odmenou. Ďakujeme.

MH
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SVETIELKO NÁDEjE ¨

Na Klinike pediatrickej onkológie a hemato-
lógie v Banskej Bystrici ležia detskí pacienti 
s rôznymi onko-hematologickými diagnóza-
mi, v rámci ktorých mávajú zníženú imunitu.

Znížená imunita môže mať rôzne stupne 
a  delíme ju na  tri základné režimy a  pod-
ľa toho, v  akom režime sa dieťa nachádza, 
na dverách jeho izby je umiestnená tabuľka 
s názvom: voľný režim, maskový režim a leu-
kopenický režim. My si ich teraz priblížime.

Voľný režim je taký, keď dieťa, ktoré je na od-
delení, môže sa v ňom pohybovať voľne- bez 
masky na tvári a v podstate v celom priestore 
oddelenia a rovnako tak môže prijímať náv-
števy. Imunita takého dieťaťa je dostatočne 
silná na to, aby sa dokázala ubrániť rôznym 
baktériám a  vírusom. Voľný režim však ne-
znamená, že dieťa sa nemusí chrániť, samo-
zrejmosťou je kontakt naozaj len so zdravý-
mi ľuďmi. Nebezpečná je akákoľvek viróza, 
kašeľ, ochorenie dýchacích ciest a podobne.

Maskový režim znamená, že dieťa vychádza 
z  izby chránené maskou na  ústach a  nose 
z dôvodu jeho oslabenej imunity a nutnosti 
sa chrániť pred baktériami a vírusmi. Taktiež 
návštevy, ktoré za ním prichádzajú, sú povo-
lené len s maskou. Deti oboch režimov- voľ-
ného aj maskového sa môžu, ak majú náladu 
a chuť, zúčastniť aj rôznych krátkych progra-
mov, ktoré sú im venované, či už ide o náv-
števu známej osobnosti alebo divadielka, 
vystúpenia a podobne.

Leukopenický režim je najprísnejší zo všet-
kých, pretože imunita týchto detí je najkreh-
kejšia, môžu zle znášať liečbu, sú oslabené 
fyzicky. V  prípade leukopenického režimu 
sa prísne sleduje a  kontroluje dodržiavanie 
viacerých dôležitých faktorov.

Izba: dvere na  izbe sú uzavreté a  označené 
tabuľkou leukopenický režim. Pred vstupom 
na  izbu si každá návšteva v malej predsieni 
(predizbe) umyje ruky mydlom pod tečúcou 
vodou	 a  na  záver	 vydezinfikuje	 dezinfekč-
ným prostriedkom. Prvýkrát si ruky umýva 
každá návšteva vstupom na oddelenie. Ob-
lečie si sterilný plášť a  dá masku. V  zásade 
však sú návštevy na  tejto izbe obmedzené 
na  lekárske či iné, ktoré dodržiavajú stano-
vený režim a pravidlá- učiteľky z nemocnič-
nej školy či dobrovoľníci. Podlaha na izbe sa 
umýva	 3x	 denne,	 toaleta	 je	 dezinfikovaná	
každý deň, umývateľné plochy na  izbe, ako 
nočný stolík, skrine, postele, nábytok, polič-
ky,	parapety	sú	dezinfikované	2x	denne.	

Posteľná bielizeň je menená za  sterilné 1x 
denne. V izbe nesmú byť porozkladané žiad-
ne predmety, všetko musí byť starostlivo 
uložené v  skriniach. Nie sú povolené kvety 

v  žiadnej forme, hračky len umývateľné, 
na izbe sa používa práčka vzduchu. Pacient 
z izby nevychádza a ak, tak len na vyšetrenie, 
kedy sa chráni maskou a plášťom.

Pacient: sa prezlieka minimálne 2x denne 
do čistého sterilného oblečenia, sprchuje sa 
minimálne 1x denne a používa jednorázové 
utierky, jednorázové žinky, sprchový gél len 
z  vlastného dávkovača. Umývanie rúk pred 
a po každom jedle, po každom použití WC, 
či veľmi časté vyplachovanie ústnej duti-
ny dezinfekčnou ústnou vodou sú samo-
zrejmosťami. Aj umývanie zubov je nutné 
po  každom jedle, prípadne si ústnu dutinu 
pacienti vytierajú jednorázovými tyčinkami 
s citrónovou alebo mentolovou príchuťou. 

Sprievodca: musí byť zdravý! Na  izbe sa 
zdržiava v  čistom odeve, ktorý si denne 
prezlieka, používa prezuvky, v  ktorých ne-
chodí do  iných priestorov a  na  noc sa pre-
zlieka do  nočného úboru. Umýva si ruky 
dezinfekčným mydlom pri každom kontakte 
s dieťaťom a jeho stravou, liekmi, pomôcka-

mi... Sprievodca sa denne sprchuje a  z  izby 
vychádza len v  nutnom prípade, pričom 
pri odchode z  izby si v  predchodbe nasadí 
masku a oblečie jednorázový plášť, ktoré si 
po  návrate z  oddelenia vyzlečie pred vstu-
pom na izbu.

Strava: dieťa má diétu a v prípade zníženého 
množstva leukocytov je nutné stravu preste-
rilizovať v mikrovlnke. Nesmie sa konzumo-
vať: mäso, bifteky, surová strava, majonézo-
vé šaláty, ovocie, zelenina v surovom stave, 
cibuľa, kyslá kapusta, mlieko, jogurty...

Návštevy: sú obmedzené, návštevník musí 
byť	 zdravý	 a  prejsť	 filtrom,	 kde	 si	 umyje	
a dezinfikuje	ruky,	oblečie	plášť,	pričom	pred	
vstupom na  izbu tento úkon zopakuje, ob-
lieka	si	nový	plášť,	dezinfikuje	ruky,	použije	
návleky na obuv, založí si rúško na tvár. Náv-
števy v  leukopenickom režime sú povolené 
len výnimočne a najviac pre dve osoby.

Zdroj: Leukopenický režim- informačná 
brožúra pre rodičov

Ingrid Škropeková Svetielko nádeje, o.z.

oCHRANA ImuNITy CHoRÉHo PACIENTA 
S oNkoLogICkÝm, ALEBo HEmAToLogICkÝm oCHoRENím
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¨ PRíRODNÁ - ALTERNATíVNA LIEčbA

PoSTARAjTE SA o SVojE SRdCE
A oNo SA PoSTARá o VáS!
Ako sa staráme o svoje srdce? Väčšina z nás 
macošsky. Kým sa samo neozve, často naň 
ani nepomyslíme. Štatistické údaje sú toho 
dôkazom. Epidemiologická situácia vo vý-
skyte ochorení srdca a ciev v Slovenskej re-
publike patria spolu s  cievnymi chorobami 
mozgu k dominantným chorobám obehovej 
sústavy. Podľa údajov WHO/EURO na Sloven-
sku umrie každý rok na tieto ochorenia 508 
ľudí na 100-tisíc obyvateľov. Tým sa zaraďu-
jeme v rámci 34 krajín Európy a 4 zoskupení 
do poslednej tretiny. Na rozdiel od toho vo 
vyspelých krajinách Európy dosahuje úmrt-
nosť na  srdcovo-cievne ochorenia 221 ľudí 
na  100-tisíc obyvateľov, teda o  56 percent 
menej.

často zomierame na srdcový infarkt
Prečo sa môžeme „pýšiť“ takýmto nechvály-
hodným umiestnením v  celosvetovom me-
radle? Všetci odborníci sa zhodujú v tom, že 
najdôležitejšou príčinou, prečo sa ochorenia 
srdca a ciev tak rozšírili, je nesprávny život-
ný štýl, nezdravé stravovanie, nedostatok 
pohybu a rozšírené fajčenie. To, že tak často 
zomierame na  srdcový infarkt a  mozgovú 
porážku, je dôsledok aj našej neinformova-
nosti a  nedisciplinovanosti. My sa totiž ne-
nakazíme chronickou chorobou – my si ju 
pitím alkoholu, prejedaním sa a  myslením 
sami navodzujeme.

Ako sa sami ohrozujeme
Srdce a  jeho nepretržitá činnosť počas ce-
lého nášho života patrí medzi jeden zo zá-
zrakov prírody. Mnohých určite prekvapí, 
čo všetko zdravé srdce dokáže v spolupráci 
so „sieťou života“ – cievami a krvou – teku-
tinou jedinečných vlastností. Ale aj to, čo si 

spôsobujeme naším nezdravým životným 
štýlom, ako sami ovplyvňujeme zmeny krv-
ného tlaku, srdcovú frekvenciu, zrážanlivosť 
krvi, navodíme si arytmiu srdca, anginu 
pectoris, srdcový infarkt, mozgovú porážku 
či choroby periférnych ciev. Testy odhalia 
nielen to, čo nám chýba, ale aj návrh rie-
šenia zdravotného problému jednotlivca. 
Ďalej sa bližšie dozvieme o príčinách, ale aj 
o možnostiach, ako zabrániť kôrnateniu ciev 
a rozvíjaniu srdcových chorôb, čo robiť, keď 
prežívame ich typické prvé príznaky.

Autorka vo svojom príhovore vo svojej naj-
novšej knihe Ako mať zdravé srdce v kaž-
dom veku ďalej píše: „Vrelo odporúčam, za-
čnite ťaženie za zdravé srdce najprv u seba, 
ďalej vo vašej rodine a prevezmite kontrolu 
nad vaším zdravím. Staňte sa zástancami ži-
vota pre zdravé srdce. Pravidelne na to po-
trebujeme do  našej stravy zaradiť v  knihe 
uvedené najdôležitejšie potraviny pre srdce 
a  krvný obeh. Možno neviete, ale až na  90 
percent sami rozhodujeme o tom, aké čisté 
a pružné sú naše cievy a aké zdravé je naše 
srdce. Zázračný liek neexistuje! Budem veľ-
mi rada, ak moja kniha nájde cestu k vašim 
srdciam.”

ZABIják - SRdCoVÝ INfARkT
Najčastejšie prepukne, keď sa časť usa-
deniny zo steny koronárnej tepny odlomí 
a na inom mieste celkom upchá tepnu. Ale-
bo keď zrazenina vytvorí vír v zúženom ka-
náli. Vtedy sa naše srdce dostáva do krízovej 
situácie. Kvôli nedostatku kyslíka môžu časti 
srdca odumrieť.

DEDIČNOSŤ.	Dedičnosť tu zohráva význam-
nú úlohu. Ak nám zomrel otec, matka, brat, 
sestra, strýko alebo teta na srdcové ochore-
nie, berme to vážne! Odhaduje sa, že až u 66 
percent tých, ktorí prekonali infarkt pred 
päťdesiatym piatym rokom veku, sa v rodine 
v minulosti objavilo srdcové ochorenie.

OChRANA PRed INFARKTOM. Odkedy 
sa mám začať chrániť pred infark-

tom? - Minimálne v  tridsiat-
ke by sa už mali muži viac 
zaoberať antioxidantami 
a  správnou výživou, – 
konštatuje dr. Tom White-
head, emeritný profesor 

klinickej chémie na  Bir-
mingham Univerzity vo 

veľkej Británii a  pokračuje: 
– Jedným z aspektov, na kto-

rý sa nekladie veľký dôraz, je 
zistenie, že cholesterol sa u mužov 

najviac ukladá medzi tridsiatym a  päť-

desiatym rokom života. Vtedy najvýraznejšie 
prichádza ateroskleróza a  vzniká poškode-
nie ciev.

Kedy Je NeSKORO? Keďže sa u žien zistilo 
ukladanie cholesterolu až v priebehu meno-
pauzy, predpokladalo sa, že stačí, keď sa naj-
neskôr v  tomto období začnú chrániť pred 
radikálmi. Je to však už neskoro. Najmä pre 
dnešnú generáciu mladých dievčat a  žien, 
ktoré fajčia, málo sa pohybujú, žijú často 
v  strese a  jedia stravu s  vysokým obsahom 
tukov. Cholesterol totiž nie je jediný rizikový 
faktor. Čo platí pre mužov, platí aj pre ženy.

VAROVNé SIGNáLy. V ďalšej časti o infarkte 
sa zaoberám rizikovými faktormi, varovnými 
signálmi, čo znamená pocit pálenia za krkom 
alebo na  ramenách. Nepochybne každého 
zaujmú srdcové biomarkery, ktoré odhalia, 
do  akej miery sme v  ohrození. Chcete ve-
dieť viac o hrozbách a ako im predchádzať? 
Všetko nájdete v mojej novej knihe Ako mať 
zdravé srdce a cievy v každom veku. V týchto 
dňoch ponúka vydavateľstvo Plat4M Books, 
kde vychádzajú všetky moje knihy, lákavú 
zľavu pre všetkých, ktorým záleží na ich zdra-
ví a kvalite života v starobe.

Úryvky z knihy 
Ako mať zdravé srdce a cievy v každom veku

Viac si pozrite tu:
http://www.plat4mbooks.sk/?p=8821.

V zdravom tele zdravý duch, preto naša spoločnosť vo svojich publikáciách podporuje 
pre zlepšenie vášho života aj publikácie o zdravom životnom štýle. dnes predstavíme:

žime zdravo s prof. katarínou Horákovou



október 2015  I  Inak obdarení  I  19www.inakobdareni.sk

POZITíVNE MYSLENIE ¨

Kto učí, učí sa. Ďakujme za deti, nie sú samo-
zrejmosťou, ale darom. Prišli nás liečiť a uka-
zovať nám, kde máme zápal.

Tretí diel Šlabikára šťastia nie je určený iba 
pre rodičov, ktorí hľadajú spôsob, akou for-
mou dať svojim potomkom to najlepšie, ale 
aj pre duše, ktoré chcú pochopiť, prečo sú 
v  nich strachy, konajú ako konajú, či sa im 
v niečom nedarí. Kľúč k bôľom dneška sa to-
tiž nachádza v detstve, v spôsobe, ako k nám 
bolo pristupované, čo sme videli, cítili a zažili 
od momentu splodenia až po dospievanie.

Psychologický prieskum ukázal, že iba desať 
percent ľudí sa v detstve môže rozvíjať slo-
bodne a  bez utláčania. Na  jednu pochvalu 
pripadá až desať pokarhaní alebo dokonca 
trestov. Následkom týchto raných frustrácií, 
duševných poranení a sklamaní sme menej 
istí, bojazlivejší, plní strachov. Je to záležitosť 
zle určenej vlastnej ceny. Takýmto ľuďom 
chýba sebavedomie, vnútorná vyrovnanosť, 
predpoklad umenia byť šťastný. 

Dieťaťu nemôžete dať niečo, čo vo vás nie je. 
– Neustále kritizovanie je priznaním sa, ako 
veľmi ste so sebou nespokojní, rovnako ako 
krik je prejav vašej vnútornej bolesti a bez-
mocnosti. – Detská duša je ako savana. Stačí 
jedna veta a zapálite ju. – Nerobte za dieťa 
nič, čo dokáže spraviť samo. Oslabíte ho. – 
Každé dieťa má mocné Ja a  čím viac sa ho 
budeme pokúšať zlomiť, tým dlhšie sa bude 
neskôr v dospelosti hľadať. – Ľudia druhým 
často vyčítajú to, čo sami v  sebe nemajú 
spracované. – Ako si matka cení samú seba, 
s toľkou dávkou láskavosti bude pristupovať 
aj k svojej dcére. Neraz sa teda emocionálna 
uzavretosť matky prenesie na dcéru a vírus 
neprijatia sa ako ženy sa bude šíriť ďalej. 
– Kričiaci a  rozkazovačný otec sa často pre-
kopíruje do syna, ktorý sa mu časom začne 

vzpierať. Po  rokoch bude proti sebe stáť 
negativita proti negativite a  chybný model 
bude túžiť po  zharmonizovaní. Tak sa čistí 
svet. Cez nás. Človek čistí človeka, je to ho-
meopatia účinkujúca cez vzťahy. – Ak ste 
zvyknutí neustále viniť iných, budú to robiť 
aj vaše deti. Keď viete odpúšťať, budú vedieť 
odpúšťať aj duše, ktoré vychováte. – Deti 
nemôžete nútiť, aby prevzali vaše hodnoty. 
Ony si od vás zoberú iba to, čo sa im bude 
hodiť v ich životnom poslaní. – Nedá sa utla-
čovať iných bez toho, aby sme neutlačovali 
aj samých seba. – Ak si nebudú rodičia pred 
deťmi ďakovať a  žiť vo vzájomnej úcte, aj 
deti budú vo svojich neskorších partner-
ských vzťahoch neláskavé. – Kto nemá úctu 
k rodičom, bude neúctivý aj k svojmu part-
nerovi. – Deti dôverujú rodičom. Veria, že to, 
čo robia, je správne a to najlepšie.

V tom, ako rozprávajú, správajú sa, prejavujú, 
jedným slovom povedané „žijú“, vidia hlavný 
model bytia aj pre seba. – Predošlé generá-
cie do nás vštepili nákazlivý sklon myslieť si, 
že nemáme žiadnu hodnotu a  že sme sla-
bí. Preto vo väčšine z  nás drieme trojročné 
dieťa, ktoré sa bojí a  chce iba trochu lásky. 
– Nevytvárajte hranice pre deti, ale s deťmi. 
Ak nebudete počúvať, čo vám dieťa vraví, 
a pýtať sa na jeho pocity, dojmy, pomyslí si: 
„Nezáleží im na  mne. Vôbec ich nezaujíma, 
čo si o tejto veci myslím, čo prežívam, ako sa 
cítim. Som nič, nie som tu potrebné.“ – Tým, 
čo sa deje vo vás, rezonujú aj vaše deti. Takže 
ak sa bojí matka, rodí sa neistota i v deťoch. 
Do osemnástich rokov sú energetickými zr-
kadlami rodičov, veľa detských chorôb odrá-
ža pnutie v mame či otcovi. Dieťa má prob-
lém s  trávením? Niektorý rodič nevie niečo 
„prežuť“. Dieťa má ekzém? Jeho otec možno 
nevie hovoriť o  veciach otvorene a  všetko, 
čo v sebe dusí, sa dostáva von cez pokožku 
detí. Dieťa neustále kašle a  má problémy 
s  dýchacími cestami? Možnože jeho mamu 
niečo dusí, a  tak sa to čistí cez dieťa, lebo 
kašeľ je spôsob, ako sa telo dokáže zbavovať 
škodlivého. – Vysvetľujte deťom chod vecí, 
ale nemajte pri tom hnev či nadradenosť 
v  hlase. Každé dieťa niekde v  kútiku srdca 
tuší, že máte pravdu a chcete mu dobre. Kým 
vyrastú, veľakrát dôjde na slová, čo im budú 

proti srsti. 
No ak sa s  nimi 
budete rozprávať s úctou, 
láskavo a pristupovať k nim ako k se-
berovným ľudským bytostiam, ktoré sú bun-
kou toho istého Boha, zapamätajú si vás ako 
prirodzenú autoritu, nasledovaniahodného 
človeka, a nie ako prehnane prísneho rodiča, 
ktorý iba rozkazoval, alebo zakazoval. – Vaše 
deti vás nemusia nasledovať a  ako skončia 
vaši rodičia, je ich rozhodnutie. Vy sa snažte 
iba pri nich oporne stáť.

Čo je v  našich rodičoch, takí sme aj my. Ak 
sa neočistíme od negatívnych rodových dl-
hov, preberú to aj naše deti. Nalepia sa na ne 
nevyriešené chybné programy a  energiu 
berúce modely správania. Neexistuje dieťa, 
ktoré by sa sem nenarodilo múdre, vníma-
vé, veselé, plné energie, intuitívne, nonstop 
žijúce v prítomnom okamžiku, nepripútané, 
šťastné, božské, teda s  vlastnosťami osvie-
tených ľudí. No ak sa ma spýtate, kedy som 
naposledy stretol permanentne šťastného 
dospelého, budem dlho premýšľať... 

Beriem teda výchovu detí ako obojstranné 
učenie sa – inšpirovať sa deťmi k  návratu 
k  Sebe, svojej prirodzenosti, svojmu srdcu, 
ktoré je spojením s Láskou. Na druhej strane 
je pre mňa výchova detí snaha zahŕňať deti 
bezpodmienečnou láskou a určovať im hra-
nice s rešpektom voči nim, bez nadradené-
ho prístupu, aby v dospelosti cítili a vnímali 
potreby iných. Proste dať im to najlepšie zo 
seba.

Pavel Hirax Baričák

šLABIkáR
šťASTIA 3. 

„Náš štyri a polročný vnúčik zahlásil: „Tatinko je chrapúň.“ Dcérka sa ho spýtala, že prečo, a on odpovedal: „Lebo chrápe!“

Malá sa pýtala tatu, prečo má na krku ohryzok. A on, že aby mal hrubý hlas. Dcérka na to nečakane odvetila: „Si predstav, tato, mne také 
narástlo na nohe,“ a ukázala na členok.

Keď boli moji synovia malí, mali tak dva a tri roky, chcel ten starší povedať mladšiemu trocha sofistikovanejšie, že je hlúpy, no vyšlo z neho: 
„Ty máš v hlave byliny!“ (Namiesto piliny.)

„Nikolka, už si mala chlebík, nechaj tento ockovi, už máš dosť, už si si grgla.“ – „To som si preto grgla, že ešte chcem.“

Kráčali sme po ceste, keď tu sa pred nami zjavil túlavý chlpatý pes, ktorého očividne nič nezaujímalo... Môj syn zastal, skúmavo sa naňho 
zahľadel, potom sa zatváril naozaj veľmi múdro a vyhlásil: „Má pravdu ten havko!“

Dcérka povedala, že chce mať romantického muža. Na otázku, aký to podľa nej romantický muž je, odvetila, že taký, čo neprdí.

Deti venčili psíka a oproti nim išiel veľký vlčiak s vyplazeným jazykom. Dcéra sa ma spýtala: „Mami, a prečo ten pes nespapá tú šunku?“
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¨ POZITíVNE MYSLENIE

Úsmev a dobrá nálady sú známkou víťazstva nad osudom.
(Stefan Garzyňski)

oBmEdZENá
Dóbre... Dóbre... Všetci ustrojení, čakáme 
hostí. Pečie sa, chystá sa. A  ja som dostala 
zodpovednú úlohu. V  kaviarni, kde pracujú 
rôzne postihnuté osoby- teda to znie tak ne-
osobne, naozaj sú to moji priatelia, ale každý 
je inak zdravotne obmedzený. Zdravotne 
postihnutý. Iný. Éšiš, aký vlastne. Hendikepo-
vaný. Já neviem. Jednoducho som dostala 
za úlohu ich koordinovať. Ja absolútne zod-
povedná som sa tej úlohy chopila ozaj ce-
lým svojím ja. Janka so sklerózou mutliplex 
má úplne iný priebeh ochorenia ako Danka 
so sklerózou multiplex. Vozičkár Janči je zas 
úplne iný ako vozičkár Mišo. Malô a zlatô žie-
ňa- dievčatko Vlaďka, je nielen nízka vzras-
tom, ale trpí aj inými ochoreniami. Janka 
dva s dé-em-ó vyštudovala výšku, ale Katka 

s dé-em-ó má „len“ strednú školu. Veronika 
s dé-em-ó už aj kedysi pracovala. Jaj a Aďka 
s  downovým syndómom... to je človiečik. 
Na chleba natrieť. Veľké srdiečko, dobrý člo-
vek. A  Ďuri, no to je kapitola sama o  sebe. 
Chalan po ťažkej autonehode s trvalými ná-
sledkami. Veliký to feši a srandista. 

Ja sa cítim vo svojej pozícii strašne zodpo-
vedne, a tak som na nich prísna. Lebo oni ve-
dia pracovať, sú len obmedzení v niektorých 
činnostiach. Chcem, aby práca bola dokon-
čená, zákazníci spokojní. A  tak pomáham... 
Janka nevie to, tak to za ňu robím. Ďuri nevie 
to, preto mu pomáham, Danke treba podať 
to, lebo nedočiahne, Vlaďka je maličká a už 
unavená, tak za  ňu doťahujem niečo iné... 
Lietam ako handra a... 

... a zachytávam chichot... 

Všetci do jedného sa mi za chrbtom chichocú 
tak schuti, že Janke od smiechu vyhŕkli slzy... 
Drží sa za ústa a smeje sa. Ostatní s ňou. Ja už 
nevládzem zapletať nohami, no smejem sa 
s nimi... Pochopila som... Vy potvory!

Zrazu vlastne zisťujem, že obmedzená som 
ja. Vo vnímaní toho, čo títo ľudia dokážu. 
Urobila som prácu za nich, pretože som im 
s tým chcela pomôcť. A oni ma v tom necha-
li. Nechali ma vlastne urobiť za nich to, s čím 
by si oni navzájom pokojne vedeli pomôcť. 
A ktovie, či tušia, čo všetko ma za rok a pol 
dennodennej spolupráce naučili. Ďakujem.

-iškro-

PRudko STARNEm
Kráčam si po ulici, hrdo nesiem v ruke kabel-
ku so zalomeným lakťom tak, ako sa to teraz 
nosí a snažím sa vyzerať strašne prirodzene 
a vlastne aj verím tomu, že prirodzene aj vy-
zerám. Uvažujem, či ruka zalomená v  lakti 
a aj v zápästí má smerovať ku mne alebo odo 
mňa. Nakoniec zalamujem aj zápästie sme-
rom ku mne. Odo mňa mi to príde komické, 
tak sa to asi nenosí. A vyzerať komicky teda 
nechcem. Prirodzenosť je teda mojou súčas-
ťou. S odkrvenou rukou, lebo v kabelke mám 
dva litre mlieka, chlieb, májku a okrem toho 
kilový zväzok kľúčov, mobil, peňaženku, do-
klady, diár, rúž, lesk na  pery, púder a  zrka-
dielko, sa nesiem ulicou ako pávica. Na no-
hách mám nové topánočky na  opätku a  sú 
celkom pohodlné. Oblečené nové nohavice, 
čierny pláštik, učesaná som podľa najnovšie-
ho trendu, teda aspoň si myslím. 

Bác!

A  v  momente už aj stojím a  opäť uvažu-
jem, ako zalomiť tú ruku späť a kráčam ďa-
lej. Očami hodím pohľad na  okoloidúcich 
a  rozmýšľam, kto ma z  nich videl dúfajúc 
v  nevšímavosť dnešnej doby. O  pár krokov 
ďalej si premietam, čo sa stalo a nenápadne 
sa za seba obzriem. Nič. Chodník bez hrboľa, 
bez výtlku... Noha ma bolí, koleno tiež, nové 
nohavice roztrhnuté, špinavé a  topánky 

majú odrazenú špičku tak, že to už neopraví 
žiadny obuvník. Uvedomujúc si, čo sa stalo 
a  kto ma mohol vidieť, sa mi chveje brada 
a  slzia	 oči.	 Fúknem	 do  ofinky,	 zachovám	 si	
chladnú hlavu a  idem na  autobus. Domov 
dochádzam v poriadku, až na narazené ko-
leno a ego. 

O  pár dní sa vyberám na  jednu akciu. Pek-
ne sa oblečiem, nalíčim, učešem, cítim sa 
na  dvadsať. Oslovuje ma môj rovesník, že 
„teta prosím vás“... „Preboha dieťa moje a ty 
máš koľko rokov? Prečo mi hovoríš teta? Šak 
si tykajme!“- snažím sa byť bezprostredná 
a  priateľská. Preboha, vzápätí si uvedomu-
jem, že som povedala dvadsaťročnému mla-
díkovi „dieťa moje, tykaj mi“. No, čo už. Aj tak 
sa cítim skvelo. Cestou domov sa stretávam 
s kamarátkou, tiež dvadsiatničkou, ktorá mi 
nezabúda pripomenúť, aby som sa zafarbila, 
lebo mám „biele sluchy“. 

Večer pri odličovaní mojich krátkych mihal-
níc sa tak nejako prizriem a vidím vrásku pod 
okom. Vyškerím sa, aby som videla, že to je 
vlastne vráska mimická, čiže daná mojím 
neustálym zmyselným úsmevom dvadsiat-
ničky. Tá vráska je ale mrcha na inom mies-
te. Nehýbe sa. Zvážniem. Prstom natiahnem 
pleť, pustím a ona tam stále je. Vyškerím sa, 
zvážniem ešte asi dvakrát a potom to vzdám. 

Okamžite si objednávam luxusný krém s ob-
sahom neviem čoho, aby to neviem čo vrás-
ku vyplnilo. 

Kolegyni tesne pred tridsiatkou dohováram, 
aby nebola smutná, že to je krásny vek, že je 
ešte mladá - pretože ona odmieta mať tri-
dsať. „Bože, šak to neber tak tragicky, ja mať 
tvoj vek...“

Ráno vstávam, bolí ma krčná chrbtica, 
na tvári ďalšia vráska a také škaredé dve nad 
perou. Tie mala moja mama vždy, keď bola 
zdutá. Aby som nevyzerala zduto, chytro 
sa usmievam, no dochádza mi, že v noci asi 
spím zdutá, lebo tým dvom potvorám nad 
perou to nejako nedochádza a strácajú sa až 
okolo obeda, aby tam zas ráno boli... Líčenie 
mi trvá stále dlhšie, sluchy si farbím asi kaž-
dé dva týždne. Tykám si s každým mladším 
pre istotu. Utešujem tridsiatnikov. Tvárim 
sa prirodzene neprirodzene. Začínam byť 
šmatlavá a  hocikde sa potknem. Používam 
slová ako „šak, dieťa moje, ouki douki, čavko 
kakavko...“
Bože, starnem.
A hovoria mi, že po štyridsiatke to bude ešte 
horšie.
To fakt?

-iškro-
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OZNAMY, POZVÁNKY, INZERCIA ¨

R1 – centRum intenzívnej teRapie
Rudohorská 27, 97411 Banská Bystrica

poskytuje rehabilitačné služby zamerané hlavne na deti s DMO a inými 

pohybovými problémami formou theraSuit terapie alebo individuálnej 

rehabilitácie pod dohľadom kvalifikovaných fyzioterapeutov. 

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

www.centrumr1.sk

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

Chutná zelenina
Zemiaky a mrkvu v pomere 1:1 na strúhadle alebo nožom nakrájame na tenké hranol-
ky. Osolíme a necháme minimálne 30 minút odležať. Potom zeleninu jemne opláchne-
me vodou a v utierke vysušíme. Na vymastený plech dáme zeleninu a v horúcej rúre 
pečieme cca 30-40 minút.
Medzitým si pripravíme dresing: čajová lyžička horčice, 2 polievkové lyžice olivového 
oleja a šťava z citróna. Vo vriacej vode povaríme mrazený hrášok, maximálne 2 minúty, 
scedíme a dáme do dresingu. Vo vriacej vode uvaríme vajcia.
Zeleninu vyberieme z rúry, na vrch dáme hrášok a vajíčka. Podávame so zeleninovým 
šalátom alebo počas grilovacej sezóny k mäsku či klobáskam.
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PREDSTAVUjEME - NAšI PARTNERI ¨

www.inakobdareni.sk

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

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

www.revomat.wordpress.com

výrobcovIa
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predstavujeme Vám

Vertikalizačnú elektrickú
rehabilitačnú stoličku

POUŽITIe:
Rehabilitačná stolička je určená najmä deťom s detskou mozgovou obrnou, 
vývojovými	poruchami	chrbtice,	svalovou	dystrofiou	a inými	poškodeniami	
chrbtice rôznej etiológie. Okrem státia štruktúra stoličky umožňuje deťom
sedieť,ležať ako i rôzne bočné polohy. Multifunkčnosť a modulárna štruktúra
stoličky umožňuje dieťaťu, aby si prispôsobilo stoličku vlastným individuálnym
a terapeutickým potrebám.

POPIS VýROBKU:
•	 Vyrobená je z dreva
•	 Bočné stabilizátory, ktoré sú nastaviteľné vo vertikálnej aj horizontálnej rovine
•	Operadlo elektricky polohovateľné zo sedu (90°) do ľahu (0°) diaľkovým oládačom
•	 Elektricky nastaviteľné sedadlo v rozhraní od 15° do 90° na diaľkové ovládanie
•	 Výškovo nastaviteľná stupačka (každých 15°/ 7 pozícií) z 0° po 90° vertikálne aj ho-

rizontálne
•	 Podpora na nohy : vybavená nádstavcami na päty a podpornými pásmi v 3 rovi-

nách (predná/zadná, pravá/ľavá, naklonená )
•	Abdukčný klin, nastaviteľný v horizontálnej rovine
•	Opierky lakťov s možnosťou prispôsobenia výšky a sklonu opierky
•	Otočné kolieska s brzdami
•	 Výškovo a tvarovo nastaviteľná opierka hlavy
•	 Podpora krčnej chrbtice, nastaviteľná vo vertikálnej rovine 
•	 Fixačná vesta

Výška sedadla / spolu s podporou hlavy .....  38 - 52 cm
Šírka sedačky .........................................................  15 - 44 cm
Hĺbka sedačky .......................................................  30 - 37 cm
Výška opierky nôh ...............................................  11 - 28 cm
Výška opierky rúk od podlahy .........................  71 - 92 cm
Šírka opierky chrbta ............................................  15 - 27 cm
Šírka sedačky .........................................................  60 cm
Dĺžka stoličky .........................................................  75 - 150 cm
Hmotnosť stoličky ................................................  43 kg
Maximálna nosnosť .............................................  35 kg



24  I  Inak obdarení  I  október 2015 www.inakobdareni.sk

¨ PREDSTAVUjEME

Združenie Nádej Ladomerská Vieska 84 začalo svoju činnosť v roku 
1997. Prečo Nádej? Pretože nádej umiera posledná a nádej je jedným 
z najkrajších prvkov v živote, niečo, čo nás núti zobúdzať sa a zaspá-
vať s úsmevom.

Združenie vzniklo ako potreba zlepšiť kvalitu života klientov Domo-
va sociálnych služieb Ladomerská Vieska. V zariadení poskytujeme 
sociálne služby 50 klientom s  duševnými poruchami a  poruchami 
správania s celoročnou formou pobytu.

V prvých rokoch existencie združenia sme skôr pomáhali zariadeniu 
pri zveľaďovaní prostredia, v ktorom klienti žili, pretože sme to v tom 
čase pociťovali ako akútnu potrebu. V súčasnej dobe je celá činnosť 
zameraná na zlepšenie kvality života samotných klientov, a to orga-
nizovaním rôznych akcií a  aktivít, ktoré napomáhajú pri integrácii 
a  inklúzii ľudí so zdravotným postihnutím do  komunity. Spome-

nieme	iba	niektoré	z nich	:	benefičný	koncert	„Na krídlach	anjelov“	
v spolupráci s Občianskym združením Milan Štefánik, športové hry, 
„Ladomerský anjel“ - prehliadka umeleckej tvorivosti klientov zo 
zariadení sociálnych služieb a mnoho ďalších podujatí, o ktorých sa 
viac dozviete na web stránke www.dsslvieska.sk.

Finančné prostriedky na  činnosť získavame od  našich sponzorov, 
darcov a  od  dobrovoľníkov, ktorí nám venujú svoje 2 % z  dane. 
Podporte činnosť nášho združenia dobrovoľným príspevkom 
na účet alebo 2 % z dane. 

Kontakt:
Nádej - Občianske združenie
Ladomerská Vieska 84, 965 01

IČO : 35989912
Č. účtu : 1144392554/0200

občianske združenie NádEj LAdomERSká VIESkA



podporili sme akciupodporili sme akciu

FOTO: Katarína Orešanská a Igor Frimmel



BBSK

GLADIÁTOR
CELESTEBUCKINGHAM

SMOLA A HRUŠKY
SENDREIOVCI
KOKAVAKERE LAVUTÁRA

MODERUJE: ROMAN JURAŠKO

NÁUČNÉ WORKŠOPY: 
ENKAUSTIKA – MAĽOVANIE HORÚCIM VOSKOM, KOŠÍKÁRSTVO, ODLIEVANIE SVIEČOK,
OZDOBOVANIE FIGÚROK Z DREVA, MAĽOVANIE NA TVÁR, MODELOVANIE Z PAPIERA

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. 

22.OKTÓBER 2015, 14:30
MESTSKÉ KULTÚRNE CENTRUM, ŽIAR NAD HRONOM

VSTUP OD 13:30                - DANIELA ČESNEKOVÁ

 C I C E R O, s.r.o.
T L A Č I A R E Ň


