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aj tak sa to dá ...

SPIG s.r.o. podporuje aj túto akciu... pozývame vás, náš SCHODOLEZ bude k dispozícii!
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Centrum samostatného života

ovember je tu a s ním naše nové číslo časopisu, aby
zahrialo aj na duši počas chladnejších dní.

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

PRÁVA PACIENTOV
(Pokračovanie z októbrového čísla)
Ak pacient oznámil, že nechce byť informovaný, informácie sa mu neposkytnú
za predpokladu, že neposkytnutie informácie nebude na úkor samotného pacienta
alebo iných osôb.
Pacient alebo jeho zákonný zástupca má
právo nahliadať do zdravotnej dokumentácie a robiť si z nej na mieste výpisky.
Pri prepustení zo zdravotníckeho zariadenia má pacient právo vyžiadať si písomnú
správu o diagnóze, o priebehu ochorenia
a liečbe svojho ochorenia.
V prípade úmrtia pacienta má právo nahliadnuť do zdravotnej dokumentácie manžel, manželka, plnoleté osoby, ktoré s ním
žili v čase úmrtia v spoločnej domácnosti
a plnoleté deti; ak deti nie sú, rodičia.
Článok 4 - Súhlas pacienta
Informovaný súhlas pacienta je podmienkou každého vyšetrovacieho a liečebného
výkonu.
Pacient má právo odmietnuť alebo prerušiť
zdravotný výkon s výnimkou prípadov ustanovených platnými právnymi predpismi.
Ak sa súhlas pacienta nedá získať a zdravotný výkon je nevyhnutný a neodkladný,
možno tento výkon urobiť aj bez súhlasu.
Odobrať orgány z tela živého darcu za účelom ich prenosu do tela inej osoby v záujme
liečenia možno len vtedy, ak je darca plne
spôsobilý na právne úkony a ak s takýmto
odberom vyjadril svoj súhlas písomnou formou. Svoj súhlas môže darca pred odberom
kedykoľvek odvolať.
Odobrať orgány z tiel mŕtvych na účely
transplantácie alebo vedecko-výskumné
ciele možno iba vtedy, ak osoba počas svojho života neurobila písomné alebo inak
preukázateľné vyhlásenie, že s týmto zásahom do svojej telesnej integrity nesúhlasí.
Informovaný súhlas v písomnej forme je
podmienkou zaradenia pacienta do vedec-

kovýskumných štúdií a zaradenia do vyučovania klinických predmetov. Tento súhlas
môže pacient kedykoľvek odvolať.
Článok 5 - Súhlas v prípade pacientov,
ktorí nie sú spôsobilí o sebe rozhodovať
Za maloletého pacienta alebo pacienta
s obmedzenou spôsobilosťou na právne
úkony alebo pacienta pozbaveného spôsobilosti na právne úkony udeľuje súhlas jeho
zákonný zástupca alebo opatrovník alebo
osoba, ktorá má maloletého v pestúnskej
starostlivosti.
Ak súhlas pacienta s obmedzenou spôsobilosťou na právne úkony alebo súhlas zákonného zástupcu pacienta pozbaveného
spôsobilosti na právne úkony nemožno
dosiahnuť, je potrebný na výkon súhlas odborného konzília. Tento výkon možno urobiť aj bez tohto súhlasu, keď je bezprostredne ohrozený život pacienta.
Článok 6 - Dôvernosť
Všetky informácie o zdravotnom stave pacienta, diagnózach, liečbe a prognóze a aj
všetky ostatné informácie osobného charakteru sú dôverné počas života pacienta
aj po jeho smrti. Právo na dôvernosť údajov
a na ich ochranu sa týka tak doby ich spracovania, ako aj výmeny údajov, zahŕňajúc
právo ochrany údajov a informácií aj v počítačovej forme.
Údaje zo zdravotnej dokumentácie možno
poskytnúť na základe písomného odôvodneného vyžiadania prokurátorovi, vyšetrovateľovi, policajnému orgánu alebo súdu
formou výpisov.
Zdravotnícke zariadenie uchováva kompletnú zdravotnú dokumentáciu o pacientovi po dobu 50 rokov po úmrtí pacienta.
Informácie o pacientovi a prístup k jeho
zdravotnej dokumentácii sa môžu poskytnúť pre štatistické a vedecké účely v súlade
s platnými právnymi predpismi.

Článok 7 - Liečba a starostlivosť
Každý má právo na takú zdravotnú starostlivosť, akú vyžaduje jeho zdravotný stav, vrátane preventívnej zdravotnej starostlivosti
a aktivít na podporu zdravia. Zdravotnícke
služby musia byť dostupné a poskytovať
sa na princípe rovnosti, bez diskriminácie
a podľa finančných, ľudských a materiálnych zdrojov v spoločnosti.
Pacient má právo vedieť základné údaje
(meno a priezvisko) o pracovníkoch v zdravotníctve, ktorí sa o neho starajú a liečia ho.
Po prijatí do zdravotníckeho zariadenia sa
vyšetrenie, liečba a prípadný pobyt pacienta v zdravotníckom zariadení uskutočňujú
v súlade so zásadami práva na ľudskú dôstojnosť a na zachovanie intimity pacienta.
Zdravotné výkony sa zo strany zdravotníckych pracovníkov poskytujú v súlade so
zásadami etického a dôstojného prístupu.
Pacient má právo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti s ohľadom na jeho zdravotný stav
a. v dohodnutom alebo v primeranom
čase,
b. podľa dohodnutých a odsúhlasených
podmienok,
c. v čo najkratšom čase, ak ide o akútny alebo život ohrozujúci stav
Po dohode so zdravotníckym zariadením
má žena právo, aby s ňou pri pôrode bola
dospelá osoba, ktorú si vyberie.
Pacient má právo na primerané pokračovanie liečby, vrátane spolupráce medzi rôznymi zdravotníckymi zariadeniami.
Pacient má právo využívať podporu svojej rodiny a priateľov počas poskytovania
zdravotnej starostlivosti pri dodržiavaní
podmienok ustanovených zdravotníckym
zariadením.

Pokračovanie v ďalšom čísle

Sociálne poradenstvo pre ľudí s ťažkým telesným postihnutím Vám poskytnú v
Centrum samostatného života n.o
Tehelná 26,831 03 Bratislava
tel.02/ 44451923
e-mail : csz@csz.sk
web: www.csz.sk
FB: www.facebook.com/pages/Centrum-samostatného-života-no/288754665119

2

I Inak obdarení I november 2014

Oblasti v ktorých sa poradenstvo poskytuje:
• sociálne zákony a sociálna pomoc pre občanov s ŤTP,
• zákon o zdravotnej starostlivosti,
• kompenzačné pomôcky pre občanov s ŤTP,
• zákon o službách zamestnanosti – zamestnávanie občanov s ŤTP,
• ochrana ľudských práv a slobôd občanov s ŤTP,
a iné.

POMÔCKY PRE ŤAŽKO ZDRAVOTNE POSTIHNUTÝCH ¨

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

Hneď zavolajte na našu BEZPLATNÚ linku: 0800 105 707

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

Monika Ponická
konateľ a obchodný riaditeľ

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

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

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

0800 105 707

„STAVBA BEZ BARIÉR“
Elektroinštalácia

Výškové osadenie zásuviek a vypínačov

Peter Slabina
hlavný konštruktér
technický riaditeľ

Na elektroinštaláciu v bytoch pre
telesne postihnuté osoby sa kladú
nasledovné požiadavky (obr.):
• spínače osadené vo výške max.
1 200 mm nad podlahodu,
• zásuvky osadené 600 - 900 mm nad
podlahou na prístupných miestach,
• šnúry na ovládanie ventilátora a infražiariča sa musia predĺžiť min.
do výšky 1 200 mm od podklahy,
• signalizačné akusticko-vizuálne zariadenie v kúpeľni, prípadne i na toalete, pozostávajúce z elektromagnetického zvončeka so žiarivkou,
osadiť nad dvere kúpeľne, resp.
toalety a na schodisko; po obvode
kúpeľne vo výške 400 mm od podlahy, možno osadiť ťahadlový spínač,
aby ho mohla postihnutá osoba
ľahko dosiahnuť i v ležiacej polohe
a uviesť tak do činnosti poplašné zariadenie.
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¨ SKUTOČNÝ PRÍBEH

SKÚŠKA?

leukémiu s hypodiploidným klonovým vývojom,“ oznámil jej lekár. Nerozumela, čo hovorí, rozumela len slovku leukémia. Čo teraz?

Mala dvadsaťštyri rokov. Práve dokončila vysokú školu. Slobodná matka. Diplom si prevziať nestihla.

Keď sa Filipko narodil, bola ešte skoro dieťa.
A teraz, keď majú za sebou toho toľko, keď sa
majú tešiť jeden z druhého a zo života, príde
toto?

„Malý mal vtedy osem. Teraz má deväť. Prežil
to, čo mnohí nestihnú za celý život.“
Ak do toho zakomponujem svoj pohľad
na vec, viem, že mal ovčie kiahne a následne
ho boleli kosti v celom tele. Obvodná lekárka na to bola prikrátka. A tak sme sa zapojili
a „vybavili“ sme pobyt vo fakultnej nemocnici v Trenčíne. Neviem, či sa stihli vybaliť...
Bolo slnečné májové popoludnie. „Filipkovi
robili odbery, chcú si výsledky potvrdiť a posielajú ich na Kramáre, do detskej nemocnice,“ oznámil mi manžel. Zadržiavala som
plač. „To je... onkológia,“ povedala som ticho.
Filipovej matke sa pomaly prestal krútiť svet.
Alebo práve naopak – začal sa krútiť až prirýchlo. „Váš syn má akútnu lymfoblastovú

Ak by ostala sedieť tam, kde klesla, keď jej
oznámili, že tento typ leukémie na Slovensku ešte žiadnemu dieťaťu nediagnostikovali, je vysoko pravdepodobné, že tam sedí až
dodnes. Sedí a plače. Ona sa tomu postavila
čelom. Neviem, ako to zvládala. Viem len, že
keď som zavítala na detskú onkológiu, sestričky mali čo robiť, aby dali dokopy mňa,
a to som sedela na vozíku, videla a zažila
som už kadečo. Tie deti majú možno všetko
materiálne, ale... Ale. Nevedia, či bude nejaké
zajtra. Nevedia, či sa ešte niekedy budú hrať
s kamarátmi, či ešte niekedy pôjdu na kúpalisko... Nevedia to ani ich rodičia.
Chemoterapia... Pre mňa osobne nie práve
slovo z kategórie ľúbozvučných. Liečba rozdelená do viacerých protokolov. Konkrétne
do ôsmych. Filip zvládol štyri. Potom jeho
na smrť unavené telíčko skončilo na are –
dostal sepsu. Počet leukocytov nula. Treba
ešte prognózy?
Napriek všetkému existuje niečo medzi nebom a zemou a on to zvládol. Na konci svojho ročného pobytu v nemocnici vybral ešte
jeden protokol chemoterapie. Dodnes užíva
tabletkovú chemoterapiu. Vyhol sa ožiarom
hlavy, vďaka tomu, že hrdinsky zvládol šesť
vpichov do miechy. Bez akéjkoľvek anestézy.

Čajové knižky

Za ruku ho držala jeho matka. Viem, ako bolí
odber likvoru a v kútiku duše ho obdivujem.
To malé množstvo odobratého moku nahrádzali metotrexátom. Pomôže to?
V siedmich z desiatich prípadov ochorenie
recidivuje – v podobe leukémie alebo iného
malígneho ochorenia. Údaje možno čerpať
len zo zahraničných štatistík. Bude tá slovenská štatistika znieť – jeden pacient, z toho
jeden vyliečený? Ukáže čas...
Dagmar Sváteková

Úryvok z knihy Hráme iba jedno kolo

Ak máte záujem o tieto knihy môže si ich u mňa objednať. Po dohode ich pošlem na dobierku.

Užívajte a vychutnávajte si všetko, čo
vám život ponúka. Samozrejme, nik
nevraví, že máte skákať padákom, ak
máte fóbiu z výšok. Robte to, čo vám
robí radosť. Tešte sa. Buďte ako deti.
Nie, nebuďte deti, buďte ako deti. Viete, čo som urobila ako prvé, keď som
dostala nový vozík? Spúšťala som sa
z kopca. Tešila som sa. Bola som ako
malé dieťa. Nevyzeralo to až tak čudne,
keď sa mi na kolená vyškriabal vtedy
trojročný syn a púšťali sme sa z toho
kopca spolu...
Vidíte, som tiež sama sebou. Zomrela
som, aby som si mohla plnými dúškami
užívať život. Netrápi ma, že to, či ono
vyznie hlúpo.
Antony de Mello to povedal pekne: „Ja
som osol, ty si osol, tak o čo ide?“
Ozaj, o čo ide? Verte mi, že o nič. Maximálne Vám ľudia môžu závidieť, že
robíte niečo, na čo oni sami nemajú dostatok odvahy. Zatiaľ...

Iveta Burianeková

Dagmar Sváteková

Knižky k šálke čaju, tak svoje štyri motivačné knihy pomenovala autorka Dagmar Sváteková.
Ja dopĺňam privoňať k čajíku, zapáliť sviečku, pustiť relaxačnú hudbu a môžeme rozmýšľať
nad hodnotami v živote. Knihy sú určené pre uponáhľaných ľudí, aby sa zastavili. Netreba sa
naháňať, nič nám neujde. Treba si užívať plnými dúškami každý okamih, každú minútu, každý
deň, lebo nevieme, čo nás čaká. Treba ďakovať za to, že sme tu, zdraví a v pohode. Ja to želám
každému z Vás, kto číta tieto riadky.
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TERAPIE ¨

SKENAR TERAPIA
Zalovím v pamäti. Áno, je to aj skenarterapia, na ktorú nedám dopustiť. Možno aj vďaka skenaru a úžasnej Niké dnes píšem tieto riadky. Ktovie....
Čo to vlastne ten skenar je? Ako funguje? Ak by som to povedala
slovami úúúúplného laika – je to prístroj veľkosti kalkulačky, ktorým
po Vás behajú. Myslím, že v mojom prípade to bolo po chrbte. Je to
bezbolestné, dnes by sme pri tom možno trošku viac žartovali, v tej
dobe som na to ešte nebola súca...

matické udržať s ním očný kontak... Takýto rodičia sú obvykle vďačný
za každý krok vpred. Tak ako sú dospelí pacienti vďační za to, že vedia
stáť, že sa vedia posadiť, pohnúť rukou... Príbehov je na stránke www.
skenarterapia.sk viac ako dosť. „Netreba zabúdať na skenar terapiu
u rodičov,“ píše sa v jednom príbehu. Stav rodiča, najmä ten psychický, sa veľmi odzrkadľuje aj na malom dieťati. Nie som si istá, či je to
práve 7 rokov, dokedy je dieťa úzko späté so svojim rodičom, najmä
teda s matkou, s ktorou trávi najviac času. Nechcem tu písať bludy,
chcem, aby ste o tejto možnosti všetci vedeli. Rodičia detí s rôznymi
dysfunkciami na skenar nedajú dopustiť. Pacienti, ktorý skenar vyskúšali, na skenar nedajú dopustiť. A ja? Tiež nie.
Dagmar Sváteková

Skenar je prístroj, ktorý nastaví telu ozdravovací proces, kedy sa telo
začne liečiť samo. Pracuje sa s ním len na povrchu pokožky, prikladaním prístroja. Elektrický impulz nášmu telu vlastný (taký ako máme
pri zázname napr. EKG) prechádza pokožkou a komunikuje s mozgom, následne z mozgu vysiela korekčné impulzy späť do prístroja.
Táto komunikatívna forma skenaru a našeho mozgu je jedinečná.
Skenar spracuváva len impulzy, ktoré mozog vyšle.
Táto metóda liečby sa dá vysvetliť aj formou otvárania synaptických brán medzi jednotlivými nervovými bunkami, ktoré umožňujú
rýchly prechod informácii po nervových dráhach. Synaptické brány otvárajú neuropeptidy, látky, ktoré skenar vylúči do tela. Je to
obdobne, akokeby sme sa niekam veľmi ponáhľali a potrebujeme
zelenú vlnu na semaforoch. Každá križovatka musí mať dostatok neuropeptidov (molekuly ako endorfíny, kefalíny..), aby nastavila hneď
zelenú na rýchly a plynulý prechod informácii. Obdobne, ako keď sa
omylom dotknete horúcej platne. Informácia, ktorá prebehla v bleskovom čase dala informáciu z mozgu, aby sme ruku odtiahli. Ak by
naša zelená vlna na semaforoch predstavujúca prepojenia, synapsy
nervových buniek nefungovala, tak sa popálime. Laicky povedané
skenar terapia napráva nefungujúce, či spomalené toky informácii.
Tým sa podieľa na náprave všetkého v tele, je to celostná medicína,
ktorá obnovuje zdravie. Funguje na úrovni chemickej, hormonálnej,
imunitnej, psychoemocionálnej...
Skenarom pomáhame deťom s rôznymi poruchami vývoja, predčasne narodeným deťom sa vyvíjať správne, deťom s opakujúcimi sa
zápalovými procesami odbúrať antibiotiká a nastaviť správne fungovanie imunity. Vyvíjať ako kostrosvalový systém, tak mentálnu
stránku organizmu. Liečime rôzne druhy dysfunkcií, alergie, úrazy,
bolestivé stavy, ako napr. chrbtice, kĺbov a iné, akútne, chronické
ochorenia sústav, problémy športovcov, starších pacientov.
Toto všetko si pamätám iba v skratke. A pomerne okresane. Ale viem
sa vynájsť.
Dobre teda, čo mi skenar dal?
Myslím, že najmä väčšiu schopnosť hýbať sa. Myslím, že keď som
tam pred viac ako rokom chodila, že som sa zďaleka nehýbala toľko,
čo dnes. Nebola som schopná iba tak stáť a nedržať sa, tobôž nie
v otvorenom priestore. Nie, nie je to terapia z priečinka Nemožné
na počkanie, zázraky do troch dní. Potrebuje to čas. Iba si pamätám
slová svojho niekdajšieho trénera – „Čo raz do tela vložíš, to Ti jedného dňa aj vráti.“ Samozrejme, vtedy som netušila, že jedného dňa
zistím, že mal obrovskú pravdu. Možno že za to, že sa každým dňom
posúvam dopredu, vďačím aj skenaru.
A ako a komu ešte pomohol? Príbehov detí a ich rodičov je viac ako
dosť. Iba rodič vie, aké to je, keď jeho dieťa trpí ťažkou diagnózou. Ak
sa u neho znenazdajky objavujú epileptické záchvaty, ak je proble-

Naozaj šťastní sú tí, ktorí hľadali cestu k službe iným a túto cestu našli.
(Schweizer)
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¨ POMOC PRE INAK OBDARENÝCH

MOJE PRVÉ POCITY Z TRACHEOSTÓMIE
Keď mi lekár pneumológ pri prvej návšteve
začiatkom roka 2011 v BB povedal, že potrebujeme tracheostomiu, rázne som odmietla.
Videl a počul ako Katka veľmi chrčí a ťažko
dýcha. Tvrdila som, že je to u nej normálne
dýchanie a práve je viac rozrušená z vyšetrenia. Tak mi povedal, že keď budem ja súhlasiť,
pomôže mi a urobia jej tracheostomiu.
V septembri 2011 v jednu sobotu doma prestala na trikrát dýchať, omodrala a celkom
ochabla. Nebolo mi vtedy všetko jedno. Našťastie stačilo poodsávať a s dieťaťom potriasť. Prebralo sa. No keď som to spomenula
na neurológii, tak nás hneď poslali na röntgen, či sa potvrdí zápal pľúc. Ja som tomu
nechcela veriť, veď nemá žiadne príznaky,
nechrčí viac, nie je zahlienená, žiadna teplota. Nič čo by naznačovalo tomu, že môže byť
chorá. No snímok potvrdil zápal pľúc. Hneď ju
hospitalizovali a nasadili antibiotiká.
Navrhli operáciu – zavedenie tracheostomie.
Prvá moja reakcia bola, že som sa rozplakala.
Nechcela som sa dožiť tejto diagnózy.
Slovko TRACHEOSTOMIA vždy vo mne vyvolávalo veľmi zvláštne pocity. Brala som to
ako posledné štádium choroby. Predstavovala som si dieťa napojené len na prístrojoch,

ako dýcha s pomocou kyslíka, oxymeter pípa
a upozorňuje na zhoršené dýchanie, pri zástavách dýchania, ktoré pravdepodobne bývajú
častejšie, treba používať ambuvák.
Až mám zimomriavky na tele, keď píšem tieto
riadky.
Vedela som, že dieťa musí byť viac sledované
a dôslednejšie dodržiavaná hygiena a dezinfekcia. Predsa kanyla je otvorená, vzduch,
ktorý dýcha ide rovno do pľúc, môže kedykoľvek chytiť nejakú infekciu. Žiadne návštevy
v chrípkovom období, žiadne túlačky v zime,
keď je studený vzduch. Nikdy som sa nechcela dožiť tohto obdobia.
26.9.2011 prišiel deň, keď Katke zaviedli
do dolných dýchacích ciest hadičku, ktorá
jej bude pomáhať pri dýchaní. Operácia prebehla bez komplikácií. Katka dýchala úplne
potichu. Bola som veľmi milo prekvapená,
ako jej to pomohlo. Tak už sa nemusím báť
slovka tracheostomia. Som veľmi rada, že
bola možnosť operácie.
Po 10 dňoch sme si Katku aj s pomôckami
(novou kanylou, filtrami na kanylu a dezinfekčnými prostriedkami) zobrali z nemocnice
domov. Začala nám tvrdá realita.

Skamarátime sa s trachoškou? Bude nám pomáhať? Bude sa naozaj Katke lepšie dýchať?
Budeme to zvládať? Budem ju vedieť dobre
poodsávať z tracheo? Nebudú komplikácie,
ak áno zvládnem ich? Tieto otázky mi v prvý
deň vírili hlavou. Bolo mi ľúto, že sme takto
dopadli, že Katku zdobí ďalšia hadička na tele.
Aj som si chvíľu poplakala. Mala som depresie. No tie museli veľmi rýchlo prejsť. Veď dieťa ma potrebuje. Poutierala som si slzy, začala
zhlboka dýchať a myslieť pozitívne a hneď
bolo ľahšie na duši. Na ďalší deň som nič nerobila len sledovala Katku. Viackrát som musela
prísť k nej a pozrieť či žije. Vôbec nechrčala.
Taký nezvyk. Po 11 rokoch mi dieťa dýcha celkom potichu. Je to taký zvláštny pocit.
Dúfam, že nebudeme mávať problémy, komplikácie a budeme si užívať spokojnejší život.
Iveta Burianeková

NEBOJTE SA

TRACHEOSTÓMIE
Tento článok je venovaný mamičkám, ktoré
sa práve dozvedeli, že ich dieťa bude mať
alebo má čerstvo zavedenú tracheostomiu.
Chcem Vás povzbudiť, nebojte sa hadičky
na krku.
Nič Vám neurobí práve naopak, pomôže
Vášmu dieťaťu.
V septembri 2011 sa tiež veľmi bála. Myslela
som, že je to koniec, ... posledné štádium,...
Sú tomu tri roky odkedy máme v lekárskej
správe aj slovíčko Tracheostomia. Katka je tu
s nami a tešíme sa zo spoločných chvíľ. Keď
sme si zvykali na túto hadičku a niekto by
mi povedal, že raz budem písať tieto riadky
a povzbudzovať iné mamičky, neverila by
som. No teším sa, že môžem napísať svoju
skúsenosť a viem, že posmelím aj iných rodičov, ktorí majú podobné problémy.
Nezabudnite: Dieťa vie vycítiť, že sa bojíte
a aj ono tak bude reagovať, bude nervózne,
nepokojné a potrebujete to?
Mne trvalo dlho, kým som sa zmierila so si-
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tuáciou, no keď som si predstavila ako ťažko Katka dýchala pre operáciou a po, tak to
bol obrovský rozdiel a teraz som vďačná, že
máme tracheostomiu. Aj keď som od narodenia vedela Katku odsávať z nosa a úst, tracheo bola pre nás niečo nové. Viac hlienov,
častejšie odsávanie. Sledovanie ako dýcha,
či sa nedusí a tiež zo začiatku rozmýšľať nad
sterilitou, odsávací katéter držať pinzetou.
Dávať na kanylu umelý nos. Všetko robiť
v rukaviciach. Nie, nie, to nebolo pre mňa.
Stavila som na svoju intuíciu a zdravý rozum.
Nič som nerobila presne tak ako ma upozorňovali sestričky a lekári.

Umelý nos som zahodila do koša pri prvej
najbližšej príležitosti, lebo sa Katka viac hlienila, keď ho mala založený na kanyle. A ja
som nemala nervy vkuse odsávať a dávať
pozor, kedy sa naplní hlienmi. Raz v noci
sa stalo, že ho mala veľmi plný a dusila sa.
Keby som sa nebola zobudila, neviem ako
by to dopadlo,... Nahradila som ho plienkou
alebo podbradníkom. Vždy keď niekam ideme, hlavne v zime alebo keď sme v čakárni
u lekára, tak jej prikryjem kanylu, aby som ju
chránila pred baktériami alebo ostrým vzduchom. Inak bežne doma ju má Katka normálne otvorenú.

POMOC PRE INAK OBDARENÝCH ¨
Aj náš psík - Bárka ide ku Katke, nedávam
veľký pozor na hygienu a našťastie vyhýbajú sa nám zlé baktérie. Netreba to preháňať,
práve naopak, keď je dieťa odolné, tak nie je
problém, nie sú komplikácie.
No, ale samozrejme každé dieťa je iné, u každého je to individuálne. Nemôžeme porovnávať.
Raz som videla jedného pána na chovateľskej burze, s otvorenou tracheostomiou sa
prechádzal popri klietkach, v ktorých boli
vtáčiky, holuby,... plno prachu a ten pán tam
bol. Ja som sa v tom momente rozhodla, že
nebudem dôsledne riešiť sterilitu.
Výmena tracheostomickej kanyly bol môj
strašiak. Bála som sa. Radšej sme každé dva
mesiace chodili do nemocnice na výmenu.
Rok mi trvalo, kým som sa na to odhodlala.
V jedno ráno bola Katka v pohode, kľudná
tak som skúsila a bez akýchkoľvek problémov ani neviem ako rýchlo bola nová kanyla
na svojom mieste.
Dôležité je veriť sama sebe.
Lavážovanie - zvlčovanie kanyly. Do kanyly
kvapkáme fyziologický roztok, aby sa rých-

lejšie uvoľnili hlieny a bez problémov ich
poodsávali. Robím to podľa potreby. Keď počujem, že má Katka sucho v kanyle, nakvapkám niekoľko kvapiek fyziologického roztoku, chvíľu počkám a poodsávam. Výhodné
je mať doma aj zvlhčovač vzduchu hlavne
v zimnom období a tiež inhalátor.
Netreba sa báť dieťa polohovať. Ja Katku
dávam ležať na bruško len jej podložím vankúšik na hrudník, aby bola kanyla vo vzduchu. Aj nabok ju otočím a dávam pozor, aby
sa neupchal otvor kanyly. V stoličke sedáva
úplne pohodovo.
Keď treba poodsávam, uvoľním dýchacie
cesty a fungujeme ďalej.
Ešte chcem pochváliť. Odkedy máme tracheostomiu: Katka nebýva často chorá. Infekty
dýchacích ciest nás vôbec neprenasledujú.
Dýcha potichu, býva pokojnejšia, čulejšia,
máva menej epileptických záchvatov.
Prajem vám veľa veľa síl a trpezlivosti pri starostlivosti o dieťa s tracheostomiou.
Ak budete mať akékoľvek otázky kľudne píšte alebo zavolajte.
Iveta Burianeková

Ako vybaviť invalidný dôchodok po dovŕšení plnoletosti
(vlastná skúsenosť)
Keď sa môjmu ŤZP synovi Dodovi blížila
18-tka, vedeli sme, že sa začne kolotoč vybavovania kvôli invalidnému dôchodku. Je
vozíčkar (DMO, kvadruparéza všetkých 4
končatín). Najprv sme navštívili Posudkové
oddelenie v mieste bydliska, kde sme zisťovali, čo treba doložiť na posúdenie jeho
zdravotného stavu. Dostali sme tlačivo tzv.
400-vku a začal sa kolotoč vyšetrení, ktoré
boli potrebné k vyplneniu tohto tlačiva. Ortopedické, očné, neurologické vyšetrenie.
Ani jedno z týchto vyšetrení nemôže byť
staršieho dáta ako jeden mesiac. Keď sme
mali všetky vyšetrenia zaevidované na tlačive 400-vke, odovzdali sme to detskej lekárke a tá ešte urobila základné vyšetrenia
syna ako váha, výška, tlak a podobne. Doplnila chýbajúce informácie na tlačive a to
sme odovzdali na Posudkovom oddelení
v mieste bydliska. Každému rodičovi doporučujem pri odovzdávaní všetkých dokladov ktoré odovzdávajú vyhotoviť si kópie
originálov a pri ich odovzdávaní požiadať
potvrdenie na kópiách, že pracovníčky
prevzali originály. V budúcnosti sa vyvarujú komplikáciám typu „toto ste neodovzdali,
toto tu chýbalo“.
Potom sme čakali, kým nás nepozvú pred
komisiu posudkového lekára, ktorý rozhodne či je dieťa ozaj odkázané na ID alebo
na DIČ.

U nášho syna išlo o ID, ale ostali sme zarazení,
keď nám domov prišlo rozhodnutie, že syn
nespĺňa kritériá na plný invalidný dôchodok(
ID), takže sme podali odvolanie ,v ktorom sme
žiadali o znovuposúdenie jeho zdravotného
stavu a zdôraznili sme, že syn je odkázaný len
na pomoc inej osoby, tak nechápeme, ako sa
mohlo rozhodnúť len o DIČ. Podotýkam, že
syn je celý život na invalidnom vozíku a jeho
diagnózy na tlačive zneli DMO, Kvadruparéza ťažkého stupňa, Raynaudov syndróm. Až
po odvolaní sme sa dočkali, že synovi priznali
plný invalidný dôchodok (ID).
O invalidný dôchodok sme požiadali začiatkom septembra (syn mal 18 rokov 26. sept.)
a priznanie sme obdržali koncom novembra,
takže vybavenie dôchodku trvalo cca 3 mesiace. Dôchodok mal priznaný od dovŕšenia
18 roku a suma od dátumu dovŕšenia 18 tky
mu bola prirátaná a vyplatená v prvej výplate dôchodku v decembri.
Ak môžem poradiť rodičom, ktorých čaká
vybavovanie ID pre svoje deti je dobré aby
požiadali o pozastavenie rodinných prídavkov na dieťa, ktorému sa vybavuje ID, lebo
potom budú musieť vracať sumu, ktorá im
bola vyplatená po dovŕšení po 18 roku a aj
okolo toho je dosť vybavovačiek. To isté sa
vzťahuje aj na bonus k rodinným prídavkom
Lýdia Bieliková Augustínová

Skúsenosť Janky Štiblárovej,
ktorej dcéra Veronika má
DMO, je ležiaca a museli požiadať o zbavenie svojprávnosti
na právne účely
Mesiac pred dovŕšením 18 rokov dieťaťa, podať na Okresný súd Žiadosť
na zbavenie svojprávnosti na právne
úkony.
K žiadosti je potrebné doložiť: prefotený rodný list dieťaťa, lekársku správu
(neurológ alebo psychiater), ustanovenie inej osoby za opatrovníka (manžel,
stará mama), písomný súhlas danej
osoby, čestné prehlásenie tejto osoby
o úplnej spôsobilosti na právne úkony
- overené na matrike...
V deň 18 narodenín dieťaťa ísť na Sociálnu poisťovňu (ak matka poberá
príspevok za opatrovanie), odhlásiť
sa z dôchodkového poistenia a aj sa
hneď prihlásiť na dôchodkové poistenie. Je potrebné doniesť potvrdenie
z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny,
že poberá príspevok za opatrovanie,
nie starší ako 15 dní.
Počas čakania na súdne rozhodnutie
zájsť na sociálnu poisťovňu s občianskym preukazom dieťaťa a vypýtať si
tlačivo pre obvodného lekára.
Z okresného súdu nám prišlo po mesiaci vyrozumenie, že dcérin zdravotný stav musí posúdiť súdny znalec
– psychiater. Tak sme čakali ďalší mesiac, kým sme sa dostali na vyšetrenie
k psychiatrovi. O mesiac nám poštárka
doručila posudok a čakali sme, kým
nás zavolali na súd. Tam sme šli bez
Veroniky.
Prešiel ďalší mesiac, kým nám prišiel
rozsudok o zbavení svojprávnosti.
Po dvoch týždňoch sme mali v rukách
právoplatný rozsudok a ten sme dali
potvrdiť na okresnom súde.
S potvrdeným rozsudkom sme ši
na Sociálnu poisťovňu a priložili ho
spolu s lekárskym nálezom k žiadosti
o priznanie invalidného dôchodku.
Taktiež sme museli založiť dcére účet
v banke, musí mať svoj vlastný.
Dôležité je vybaviť nový občiansky
preukaz, v ktorom bude zaznačené,
že je dieťa zbavene svojprávnosti.
Päť mesiacov sme čakali, kým zo sociálnej poisťovne prišlo rozhodnutie
o priznaní plného invalidného dôchodku a peniaze na účet.
Janka Štiblárová

november 2014 I Inak obdarení I

7

¨ SPOLOČNOSŤ NA POMOC OSOBÁM S AUTIZMOM

AUTIZMUS A ZMENA MYSLENIA
Slovo autizmus začína písmenom A, je to
začiatočné písmeno abecedy. Keď prichádza
do nášho života, razom sa nám všetko pretočí naruby. Jedného dňa si začneme všímať
inakosť dieťatka, ktoré sme priviedli na svet.
Sú mnohé podoby autizmu. Keď mi píšu rodičia detičiek, ktorým diagnostikovali túto
diagnózu, ich prvá veta je „Nemáte náhodou
niekoho známeho, ktorý má doma autistu?
Rodič po udaní tejto novinky sa stáva stratený. Čo s tým? Ja ako človek, ktorý si odžil
svoje poviem, že na Slovensku je toto slovo
veľký problém, lebo to nie je slovo, ale charakteristika celého ďalšieho chodu vášho života. Každý rodič si myslí, že s diagnózou sa
život, ktorý bol doteraz ťažký, zmení na ľahší,
ale nestane. Nie sú na neho lieky, funguje
na neho len tvrdá drina. Na začiatku problémov zaznejú otázky, kto za to môže, prečo
práve ja? Všetko si nesieme v sebe, tieto deti
sú niečím výnimočné. Prichádzajú na svet
za rôznych okolností. Niektoré veľmi skoro,
do vienka dostanú aj iné diagnózy a autizmus, iné prídu za normálnych okolností, sú
nádherné, ale časom si všimneme, že sú iné.
Ťažko sa to prijíma a keď to nám rodičom
dlho dochádza, začnú to viditeľne prejavovať svojím dôrazne iným správaním. Nie preto, že by nás nemali radi, ale preto, aby nás

naučili konečne počúvať. Ak to neurobíme,
zatvoríme sa do kruhu, z ktorého časom už
ťažko dokážeme vystúpiť my i naše dieťa.
Sme výnimoční rodičia, lebo si nás vybrali
výnimočné deti. Viem o čom hovorím, sama
som prešla cestou všetkého, čo píšem. Bez
môjho jedinečného syna by som to tu dnes
pre vás nepísala. Každý rodič má vzdelanie,
ktoré môže rozvíjať popri svojom dieťati, ak
urobí o čosi viac, nie len toľko, koľko musí.
Autizmus znamená robiť o čosi viac, hľadať
tam, kde iní povedia, že nič nie je, počúvať
v tichu aj hluku tón, hlas či myšlienku pre váš
spoločný život. Sme s našimi deťmi prepojení zvláštnym putom, možno intenzívnejším
ako tí s obyčajnými deťmi. Naše problémy
sú ako ich, ale na druhú, na tretiu, na štvrtú
umocnené mocninou, ktorá zhodnocuje náš
život.
Ak chcete milí rodičia v živote s vašim dieťaťom niečo zmeniť, musíte začať od seba.
Neobviňujte sa, začnite v sebe hľadať podobnosť s vašim prežitým životom a tým ,čo
vám dieťa zrkadlí... všetko so všetkým súvisí.
Nepôjde to rýchlo, skôr pomaly, je to zdĺhavý
a pracný proces, ovocie býva malé, ale o to
sladšie. Pre nezainteresovaného malé kroky,
obrovské pre vás, lebo vy viete, aké prekážky
v sebe ste museli prekonať. A tie sú indivi

duálne u každého rodiča zvlášť. Nehanbite
sa priznať si to, vyplakať sa do vankúša, pustiť slzu, tam, kde sa to nehodí, zvýšiť hlas,
povedať nie, povedať mám ťa rád, lebo iná
šanca už nebude, objať niekoho bez predsudkov. Hovorí sa o našich deťoch, že neznášajú dotyk, objatie. To nie je pravda, ak sme
v rovnováhe, dovolia to, ak nie, tak sa bránia. Sú chvíle, ktoré ja nazývam, že nebo sa
dotýka zeme. Keď môj syn príde ku mne vo
chvíli, keď mi je najhoršie, zoberie moju hlavu do svojich malých rúk, dvihne mi bradu
a priblíži sa svojou tvárou k mojej, pozerajúc
sa mi do očí. Jeho pohľad je jemný a prenikajúci až do duše. V tom momente viem, čo
znamená slovo láska. Mnohokrát ma vytáča svojimi prejavmi, ale učím sa to zvládať.
Za každým malým víťazstvom nad sebou,
urobíme spolu dva kroky vpred. To je aj vaša
cesta rodičia. Tí, ktorým deti nerozprávajú
poradím, aby sa snažili nájsť čas na spoločné
tiché chvíľky. Tí, ktorí máte deti rozprávajúce, dobre ich počúvajte a rozmýšľajte prečo
veci opakujú a hľadajte s nimi význam. Určite
tam je. Naše deti nás potrebujú a vedia, že si
dobre vybrali práve nás, preto ich nesklamme a učme sa cnostiam. Trpezlivosti, cieľavedomosti, láske, porozumeniu, súcitu, pravde,
lebo toto spoločnosti chýba a oni nám to
prišli pripomenúť. Neurobme z nich robotov,
ktorí budú fungovať na rozkazy ale bytosti,
ktoré majú dušu.
Mária Helexová

AUTIZMUS AKO CESTA SEBAPOZNANIA
Keď jedného dňa prišiel do môjho života, netušila som, ako ma to zmení. Zmena je silné
slovo. Ak si človek myslí, aký je silný, pri inakosti svojho dieťaťa zistí všetky svoje slabiny.
Spoznáte, aké je to byť na druhom brehu
spoločnosti. Osamelosť, ktorú si vytvoríte
možno aj tým, že neprijmete osud, hoci si
myslíte, že to máte pod kontrolou. Ale nemáte. Bojujete s autizmom svojho dieťaťa, ale
v skutočnosti jedným z najväčších nepriateľov ste si sami. Každý deň mi syn ukazuje,
kde robím chyby, ale ja to nevidím, so svojím
dôrazom a trpezlivosťou mi to prízvukuje. Je
mojim zrkadlom, učiteľom, konzultantom.
Za odmenu mi chytí moju bradu a svojimi
očkami zahľadí sa do mojich očí. Pripomína
mi to epizódu z Petra Pana, keď dieťa chytí
hlavu dospelého Petra Pana, presne týmto
štýlom a hľadá v ňom to bezstarostné dieťa,
ktoré v ňom bolo. Chvíľa, keď sa nebo dotkne
zeme. Každý z nás rodičov dostal v dieťati
s autizmom možnosť hľadať to dieťa, ktoré
sa môže znovu v druhej šanci rozvíjať. Práve dnes sme boli na ABA terapii. A tam nám
bolo ukázané ako máme učiť svoje deti... nie
ich učiť, ale hrať sa s nimi, byť im partnerom
a nie učiteľom, budovať porozumenie cez
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hru a nie cez rozkazy. Bude to možno čudné, ale keď som začala písať tento článok,
nenapadlo ma, že tu spomeniem Petra Pana,
alebo ABU. A paradoxom všetkého je aj to,
že som si pustila hudbu z netu a bola tam
hudba z Petra Pana. Náhoda? Od istej doby
už na náhody neverím.
Vo chvíli, kedy prevezmete zodpovednosť
za svoj život a život vášho dieťaťa a všetkých
ostatných, ktorí vám to dovolia, sa začnú
meniť veci. Začnete stretávať nových ľudí
a zisťovať, že už ste sa niekedy stretli, dávno
ste sa mihli v jednom okamihu okolo seba
a autizmus vás v ďalšom spojil na inom mieste. Toto slovo mnohí pridávajú k postihnutiu,
ale to je niečo ako číslo na druhú, na tretiu,
podľa stupňa postihnutia. Ak sa k tomu rodič postaví čelom, získa, ak chrbtom, stratí
všetko. Cez autizmus som spoznala mnohé
osudy. Ľudia sa mi zverujú a ja si ich životy
nesiem v srdci. Spoznala som pocit, keď ma
súdili pre prejavy môjho syna a poznám ako
to bolí. Boli aj takí, čo sa ma zastali. Škola pre
mňa, aby som pochopila slová nesúďte, aby
ste neboli súdení. Všetky pocity prešli cezo
mňa a tým ma menili a dúfam aj zmenili.
Najťažšia cesta, ktorú som prešla a stále pre-

chádzam je cesta k môjmu synovi, čiže cesta
k sebe. Je to dlhý proces, ale bez neho by
som nedokázala pomáhať iným. Bez týchto
skúseností, by poslanie nebolo napĺňané.
Najväčšou odmenou pre mňa za poslednú
dobu je to, že môj syn absolvoval so mnou
sedenie na nemenovanom úrade, kde sme
pracovali na istej problematike. Inak moje
dieťa neusedí v podstate nikde, ale sem som
ho priviedla s tým, že som ho poverila tým,
že ako môj spolupracovník mi bude pomáhať a on to aj urobil. Dve hodiny sedel vedľa mňa a s malým pomrnkávaním sledoval
všetkých zúčastnených. Nakoniec ešte aj odprezentoval so mnou prácu našej pracovnej
skupiny. V tej chvíli to bolo naše najväčšie
víťazstvo. Naše spoločné.
Autizmus je ťažký, preniká všetkým, ale dá
sa s ním pracovať. Možno nad ním nevyhráme, ale stačí, ak my rodičia zmeníme postoj
k dieťaťu a k sebe. Využijeme naše danosti,
lebo my - rodičia detí s autizmom sme všetci
niečím obdarení, preto nepremrhajme svoje
dary a čas, ktorý na to máme. Aby naše deti
dostali šancu cez nás.
Mária Helexová

ČO MÁME PRE VÁS NOVÉ
NOVÁ ADRESA:

Tulská 2
960 01 Zvolen
BEZPLATNÁ LINKA:

0800 105 707

NAŠE VYRÁBANÉ PLOŠINY aj na mieru (vlastní konštruktéri, výroba, montáž, servis...)

Šikmá plošina do zákrut

Priama plošina

Zvislá plošina

Zvislá plošina v šachte

Stropný zdvihák

Stropný zdvihák

OSTATNÉ PRODUKTY NAJVYŠŠEJ KVALITY

Schodisková sedačka

Sedačka Platinum

Schodolez Yack

Schodolez Sherpa

Sme slovenský výrobca plošín

Šikmá schodisková plošina do zákrut

ŽIME BEZ BARIÉR
 Bezplatné zameranie a doskúšanie 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 el. prívodu bez batérií - môže jazdiť bez
obmedzenia, nevybije sa)
 Mimoriadne dlhá životnosť - aj 15-ročné zariadenia bez poruchy

Vnútorná zvislá plošina bez ohradenia

Vnútorná zvislá plošina bez ohradenia

Vonkajšia zvislá plošina s ohradením

Vonkajšia zvislá plošina bez ohradenia

Vnútorná šikmá plošina do zákrut

Vnútorná šikmá plošina do zákrut

Volajte bezplatnú linku

0800 105 707

Podrobnejšie informácie nájdete na www.spig.sk

Schodisková sedačka Platinum

ŽIME BEZ BARIÉR
 Bezplatné zameranie a doskúšanie u vás
 Bezplatné poradenstvo o štátnych príspevkoch
a financovaní až do 100% bez doplatku
 Štátny príspevok až do 11 617,88€
 Príspevok aj na druhé zdvíhacie zariadenie
(ak sú účelom rozdielne napr. plošina a stropný
zdvihák)

Schodolez Sherpa

Ergolet
s vertikalizačným vakom

Volajte bezplatnú linku

Schodolez Yack

Ergolet s vertikalizačným vakom

0800 105 707

Podrobnejšie informácie nájdete na www.spig.sk

foto: Katarína Orešanská

PODPORILI SME
charitatívny projekt

NA KRídlach anjelOV
a náš SCHODOLEZ bol k dispozícii

PRÍSPEVKY A NADÁCIE ¨

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

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

Na aké príspevky z UPSVaR máte nárok
Jednorazové peňažné príspevky:
• peňažný príspevok na kúpu pomôcky,
• peňažný príspevok na výcvik používania pomôcky,
• peňažný príspevok na úpravu pomôcky,
• peňažný príspevok na opravu pomôcky,
• peňažný príspevok na kúpu zdvíhacieho zariadenia,
• peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla,
• peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla,
• peňažný príspevok na úpravu bytu,
• peňažný príspevok na úpravu rodinného domu,
• peňažný príspevok na úpravu garáže.
Opakované peňažné príspevky:
• príspevok na osobnú asistenciu,
• príspevok na opatrovanie,
• príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov,
• príspevok na prepravu.
Príspevok na osobnú asistenciu
- je určený pre zdravotne postihnutú osobu, ktorá je odkázaná
na pomoc iného,
- je určený pre osobu od 6 do 65 rokov, po tomto veku až vtedy,
ak sa príspevok poskytoval aj pred 65. rokom veku,
- počet hodín osobnej asistencie sa určuje na obdobie kalendárneho roka a je najviac 7 300 hodín ročne.
Výška príspevku:
- podľa rozsahu osobnej asistencie určenej v eurách, sadzba
za 1 hodinu je 1,39 % sumy životného minima (t. č. je to suma
2,76 €)
- suma sa znižuje podľa výšky príjmu zdravotne postihnutej osoby a spoločne posudzovaných osôb.
Príspevok na opatrovanie
Možno ho poskytnúť len jednej oprávnenej osobe, ktorá opatruje
ŤZP osobu nad 6 rokov, ktorá ho na základe posudku potrebuje.
Výška príspevku:
- 111,32 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú
osobu pri opatrovaní jednej fyzickej osoby s ŤZP (t. č. 220,52 €),

- 148,42 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú
osobu pri opatrovaní dvoch alebo viacerých fyzických osôb
s ŤZP (t. č. 294,01 €),
- výška je iná, ak ŤZP osoba navštevuje školské či pobytové zariadenie.
Príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov
Slúži na kompenzáciu zvýšených nákladov na diétne stravovanie, obuv, odev, zariadenie bytu, ale aj užívanie auta či starostlivosť o špeciálne vycvičeného psa.
Výška príspevku:
- na diétne stravovanie je mesačne
a) 18,56% sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú
osobu ustanovenú osobitným predpisom pre choroby a poruchy uvedené v prílohe č. 5 v prvej skupine (36,77 €) /zákona
č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
b) 9,28% sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú
osobu ustanovenú osobitným predpisom pre choroby a poruchy uvedené v prílohe č. 5 v druhej skupine (18,39 €),
c) 5,57% sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú
osobu ustanovenú osobitným predpisom pre choroby a poruchy uvedené v prílohe č. 5 v tretej skupine (11,04 €).
- opotrebenie šatstva a bytu 9,28 % životného minima
(18,39 €),
- na zvýšené výdavky súvisiace so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla (užívanie auta) 16,70 %
sumy životného minima (33,09 €),
- starostlivosť o psa 22,27 % sumy životného minima (44,12 €).
Príspevok na prepravu
Môžete oň požiadať, ak prepravnú službu potrebujete na svoje
pracovné, rodinné, vzdelávacie alebo iné aktivity na základe preukázaných výdavkov.
Výška: mesačne môže byť najviac vo výške 51,02 % sumy životného minima (101,07 €).
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DRUHY PRÍSPEVKOV Z ÚRADU PRÁCE
Peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla

Výška: Príspevok možno poskytnúť aj viackrát na rôzne úpravy bytu,
rodinného domu alebo garáže, ale súčet týchto príspevkov nesmie
v období siedmich rokov presiahnuť:

Peňažný príspevok možno poskytnúť fyzickej osobe s ŤZP, ak oň
požiada najneskôr do konca kalendárneho roka, v ktorom dovŕši 65
rokov veku. Možno ho poskytnúť len na osobné motorové vozidlo,
ktoré nie je podľa technického preukazu staršie ako 5 rokov.

6 638,79 € - úprava bytu alebo domu,
1 659,70 € - úprava garáže.

Peňažný príspevok možno poskytnúť fyzickej osobe s ŤZP, ktorá je odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom a:
• je zamestnaná alebo preukáže, že bude zamestnaná, alebo
• sa jej poskytuje sociálna služba v domove sociálnych služieb, špecializovanom zariadení, dennom stacionári alebo preukáže, že sa
jej bude poskytovať sociálna služba v domove sociálnych služieb,
špecializovanom zariadení alebo dennom stacionári, alebo
• navštevuje školské zariadenie alebo preukáže, že bude navštevovať školské zariadenie a osobné motorové vozidlo bude využívať
najmenej dvakrát v týždni na účely prepravy do zamestnania, školského zariadenia alebo do domova sociálnych služieb, špecializovaného zariadenia alebo denného stacionára a dvakrát späť.

Zdvíhacím zariadením sa kompenzuje znížená schopnosť prekonávať architektonické bariéry.

Výška peňažného príspevku sa určí percentuálnou sadzbou v závislosti od ceny osobného motorového vozidla a príjmu fyzickej osoby
s ŤZP, max. vo výške 6 638,79 €.
V prípade, že fyzická osoba s ŤZP je odkázaná podľa komplexného
posudku na osobné motorové vozidlo s automatickou prevodovkou,
výška peňažného príspevku je max. 8 298,48 €.
Cena motorového vozidla sa zohľadňuje najviac v sume 13 277,57 €.

PRÍSPEVOK NA ÚPRAVU BYTU, ROD. DOMU ALEBO GARÁŽE
Možno oň požiadať, ak je potrebné upraviť byt, dom či garáž tak,
aby boli bezbariérové. Zohľadňuje sa cena úprav, za úpravu bytu
sa považuje aj úprava vstupu do bytového domu, prístupu do bytu
a úprava prístupu k výťahu.

PARKOVACÍ PREUKAZ

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

PREUKAZ OSOBY S ŤAŽKÝM ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM
Držitelia preukazu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím majú
nárok na rozličné zľavy a výhody. Potrebujú však k tomu preukaz. Preukaz osoby s ťažkým zdravotným postihnutím sa priznáva
osobe, ktorá ma mieru funkčnej poruchy najmenej 50%.
Nárok naň má osoba, ktorej bolo vydané rozhodnutie o peňaž-
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PRÍSPEVOK NA KÚPU ZDVÍHACIEHO ZARIADENIA
Patria sem najmä schodolez, zdvihák, šikmá schodisková plošina,
zvislá schodisková plošina, výťah alebo stropné zdvíhacie zariadenie.
Výška: najviac suma 11 617,88 €.

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

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

PRÍSPEVKY A NADÁCIE ¨

PEŇAŽNÝ PRÍSPEVOK NA KOMPENZÁCIU ZVÝŠENÝCH VÝDAVKOV
SÚVISIACICH SO STAROSTLIVOSŤOU O PSA SO ŠPECIÁLNYM VÝCVIKOM
Peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom slúži na zmiernenie dôsledkov pravidelných
zvýšených výdavkov spojených s ťažkým
zdravotným postihnutím fyzickej osoby.
Zvýšené výdavky súvisiace so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom sú výdavky na krmivo a na veterinárnu starostlivosť.

Žiadosť o príspevok

Žiadosť o priznanie peňažného príspevku sa
podáva písomne na úrade práce, sociálnych
vecí a rodiny príslušnom podľa miesta trvalého pobytu žiadateľa. Žiadosť musí obsahovať odôvodnenie.
Odporúčame vám, aby ste sa pred podaním
žiadosti informovali na príslušnom úrade
práce, sociálnych vecí a rodiny o všetkých
náležitostiach tejto žiadosti a o ďalších písomnostiach, ktoré je k nej potrebné priložiť.

Konanie o príspevku

Konanie o priznanie peňažného príspevku sa
začína na základe písomnej žiadosti. Podkladom na rozhodnutie je komplexný posudok.
Ak sa fyzická osoba podľa lekárskeho posudku nepovažuje za osobu s ŤZP, je lekársky
posudok podklad na rozhodnutie o peňažnom príspevku na kompenzáciu.
Ak je podkladom na rozhodnutie o peňažnom príspevku na kompenzáciu komplexný
posudok, lehota na jeho vypracovanie je 60
dní od začatia konania a lehota na vyhotovenie rozhodnutia je 30 dní od vyhotovenia
posudku. Ak nemôže príslušný úrad práce,
sociálnych vecí a rodiny vzhľadom na okolnosti prípadu rozhodnúť v lehote, môže
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny predĺžiť lehotu na rozhodnutie najviac o 30 dní.

Podmienky nároku

Peňažný príspevok sa poskytne, ak:
• je osoba s ŤZP odkázaná podľa komplexného posudku na kompenzáciu zvýšených
výdavkov súvisiacich so starostlivosťou
o psa so špeciálnym výcvikom,
• osoba s ŤZP je zároveň odkázaná na pomôcku, ktorou je pes so špeciálnym výcvikom (vodiaci, asistenčný, signálny pes),
• ak úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
vydá rozhodnutie o priznaní peňažného
príspevku a toto rozhodnutie nadobudne
právoplatnosť.
Peňažný príspevok nie je možné poskytnúť:
• osobe s ŤZP, ktorej sa poskytuje celoročná
pobytová sociálna služba (s výnimkou poskytovania tejto služby v zariadení podporovaného bývania alebo v zariadení sociálnych služieb na určitý čas nepresahujúci 30
dní),
• ak je príjem osoby s ŤZP vyšší ako trojnásobok sumy životného minima.

Výška príspevku

Výška peňažného príspevku je mesačne
22,27 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu.

Výplata príspevku

Nárok na peňažný príspevok a na jeho výplatu vzniká právoplatným rozhodnutím príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o jeho priznaní.

Peňažný príspevok sa:
• prizná a vyplatí od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom sa začalo konanie
o peňažnom príspevku na kompenzáciu,
• poskytuje za celý kalendárny mesiac, a to aj
vtedy, keď podmienky nároku boli splnené
len za časť kalendárneho mesiaca,
• vypláca mesačne pozadu.

Povinnosti oprávnenej osoby

Osoba s ŤZP, ktorej sa poskytuje peňažný
príspevok, je, okrem iných povinností uvedených v § 57, povinná najmä:
• absolvovať so psom so špeciálnym výcvikom každoročne veterinárnu prehliadku,
• predložiť doklad o veterinárnej prehliadke
príslušnému úradu práce, sociálnych vecí
a rodiny vždy do konca decembra kalendárneho roka,
• preukázať skutočnosti rozhodujúce na priznanie, výšku alebo výplatu peňažného
príspevku na kompenzáciu,
• písomne oznámiť príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny do 8 dní zmeny
v skutočnostiach rozhodujúcich na trvanie
nároku, výšku alebo výplatu peňažného
príspevku na kompenzáciu.

Zánik nároku

Nárok na peňažný príspevok zanikne:
• ak sa poskytol neprávom alebo jeho poskytovanie prestalo plniť svoj účel,
• ak sa zmenia skutočnosti rozhodujúce
na trvanie nároku na tento peňažný príspevok (napríklad ak osoba s ŤZP po opätovnom prehodnotení zdravotného stavu už
nie je osobou s ŤZP alebo hodnota majetku
osoby s ŤZP je vyššia ako 39 833 €),
• dňom smrti osoby s ŤZP, ktorej sa tento peňažný príspevok poskytoval.
Ak sa peňažný príspevok na kompenzáciu
zvýšených výdavkov priznal pred smrťou
osoby, splatné sumy, ktoré sa nevyplatili
do dňa jej smrti, sa nevyplatia.

Často sa ukazuje, že malí priatelia sú vlastne veľ kí. (Ezop)
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¨ ZOZNAM NADÁCIÍ

ZOZNAM NADÁCIÍ
Často sa stáva, že v dôsledku zdravotného stavu sa ocitneme v krízových situáciách a potrebujeme pomoc pri získaní finančných prostriedkov na doplatenie kompenzačných pomôcok, alebo v sociálnej núdzi, preto uvádzame adresy niektorých nadácii a OZ, ktoré
Vám môžu na základe písomnej žiadosti pomôcť.
RADY PRI OSLOVOVANÍ NADÁCII:
nadáciu alebo občianske združenie oslovte vždy písomnou formou - žiadosťou, v ktorej stručne opíšete svoj problém a stručne žiadosť odôvodnite.

NADÁCIA POMOC JEDEN DRUHÉMU

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

NADÁCIA POMOC DEŤOM V OHROZENÍ

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

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

NADÁCIA PETRA DVORSKÉHO HARMONY

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

NADÁCIA PONTIS - SRDCE PRE DETI

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

DOBRÝ ANJEL

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

DETSKÝ FOND SLOVENSKEJ REPUBLIKY - KONTO BARIÉRY

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

XII. celoslovenská abilympiáda 2014

10. – 12. 10. 2014 sa v Bratislave konal XII.
ročník celoslovenskej abilympiády, ktorú
sa podarilo zorganizovať aj vďaka štedrej
finančnej pomoci týchto podporovateľov:
Ministerstvo kultúry SR, Ministerstvo
školstva, vedy, výskumu a športu SR,
Johnson & Johnson, Stredoslovenská ener
getika, a.s.
Pýtate sa, čo vlastne tá abilympiáda je?
Abilympiáda je súťažná prehliadka pracovných schopností a zručností zdravotne postihnutých ľudí. V zahraničí aj u nás sa pre
oficiálny názov tejto prestížnej akcie používa
anglické slovo ABILYMPICS – v poslovenčenej podobe ABILYMPIÁDA. Tento názov vznikol zložením slov Olympics of Abilities, teda
olympiáda schopností.
Usporiadateľom prvých desiatich celoslovenských abilympiád v rokoch 1994 – 2010
bol Zväz telesne postihnutej mládeže
(ZTPM) a Ideálna mládežnícka aktivita (IMA). Víťazi týchto súťaží sa zúčastnili
na celosvetových abilympiádach v roku
1995 v Austrálii, v roku 2000 v Českej republike, v roku 2003 v Indii, v roku 2007 v Japonsku a v roku 2011 v juhokórejskom Soule.
Usporiadateľom jedenástej celoslovenskej
abilympiády v roku 2013 bola už Slovenská
abilympijská asociácia (SAA), ktorá združuje Zväz telesne postihnutej mládeže (ZTPM),
Ideálnu mládežnícku aktivitu (IMA) a ďaľšie organizácie podporujúce „Abilympijské hnutie“.
V porovnaní s minulými ročníkmi súťaže
bolo v tomto ročníku niekoľko zmien. Konanie súťaže sa presunulo do priestorov hotela Sorea Regia v Bratislave.
Tento rok súťažilo 150 súťažiacich z celého
Slovenska v 24 súťažných disciplínach.
Môžu súťažiť rôzne postihnutí ľudia (zrakovo, sluchovo, telesne, mentálne alebo vnútorne). Neberie sa ohľad na druh a stupeň
postihnutia – záleží len na odvedenej práci. Abilympiáda je olympiáda pracovných
schopností a zručnosti rôzne postihnutých
ľudí a všade na svete sa usporiadatelia snažia ukázať aj možným zamestnávateľom aj
širokej verejnosti, že naše výsledky môžu
byť zaujímavé a že sme často rovnocennou
konkurenciou ľuďom bez postihnutia.

V piatok 10.10.2014 vo vstupnej hale hotela
prebiehala prezentácia, registrácia, ubytovanie účastníkov a večer prebehlo Otvorenie XII. celoslovenskej abilympiády s bohatým kultúrnym programom. Stretli a zvítali
sa tu starí známi, ale začali vznikať aj nové
priateľstva. V týchto chvíľach som si uvedomila, aké to je, keď sa dotknem srdca svojho
priateľa v celej jeho šírke a hĺbke.
Spoznávam, čo si myslí a čo cíti. Vidím, čo
naňho pôsobí a čo ho ťaží. Zriekam sa posudzovania a hodnotenia – jednoducho sa
len pozerám a prijímam všetko tak, ako to
je. Kto spoznal priateľa v celej jeho hĺbke,
ten sa bude pozerať inakšie aj na ostatných
ľudí. A nebude ich súdiť. Ľudia bez priateľov omnoho ťažšie prekonávajú rany osudu
a krízy. Kto v takýchto chvíľach stojí pevne
po boku, preukazuje sa ako priateľ a práve aj
to je posolstvom abilympiády.
Počas soboty 11.10.2014 prebehli dve vlny
súťaží, prvá počas dopoludnia a druhá popoludní. Najväčší záujem súťažiaci prejavili o vyšívanie plným stehom, servítkovú
techniku, aranžovanie kvetov, paličkovanie,
košikárstvo, modelovanie z hliny, výrobu
svadobného predmetu, ozdobovanie medovníkov a studenú kuchyňu. Mňa zaujala
výroba svadobného predmetu, kde cieľom
bolo predvedenie profesionálnej zručnosti
a fantázie pri zhotovovaní spomienkového
darčeka pre svadobných hostí ľubovoľnou
technikou z akéhokoľvek materiálu:
a) menovku k svadobnému stolu,
b) spomienkový darček pre svadobných hostí.
A ako druhú súťažnú disciplínu som si vybrala studenú kuchyňu. V prvej časti bolo
zadanie: príprava kanapiek („jednohubiek“)
- max. 3 druhov zo surovín dodaných organizátorom. A v druhej časti -príprava studeného zeleninového šalátu zo surovín dodaných
organizátorom, pričom súťažiaci si mohol
priniesť zálievku alebo dressing. Popustila
som uzdu svojej fantázii a odmenou mi boli
dve prvé miesta v súťažnej disciplíne výroba
svadobného predmetu a aj v disciplíne studená kuchyňa.
Večer sa v hlavnej kongresovej miestnosti
konal slávnostný záver abilympiády, kde sa

odovzdávali ocenenia a účastníkov bavila
hudobná skupina SENZUS. Odmenou pre
víťazov v jednotlivých kategóriách boli hodnotné vecné ceny a miestenka na celosvetovú abilympiádu vo Francúzsku. Tento ročník
Abilympiády mal aj jubilejný charakter, keďže organizátori oslavovali 20 rokov, odkedy
sa na Slovensku uskutočnila prvá slovenská
abilympiáda a tak čerešničkou na torte bola
chutná torta.

Každý človek nosí v sebe Pandorinu skrinku nešťastia, chorôb a smútku. Zároveň má
každý vo svojom vnútri ukrytý aj bájný roh
šťastia a radosti. Podľa akého kľúča sa otvára
skrinka a zaznieva roh?
Na svete je veľa ľudí, ku ktorým sa matka príroda zachovala kruto, ktorí žijú s pečaťami
nešťastných náhod, ktorým sa až priveľmi
otvorila zlovestná Pandorina skrinka.
Aj mi postihnutí žijeme medzi Vami, s nezlomnou vôľou nájsť si svoje uplatnenie
a aspoň kúsok obyčajného ľudského šťastia.
Naše cesty sa rôzne pretínajú .Práve možno
aj abilympiádou chceme všetkým dokázať,
že telesne postihnutí nepotrebujú prázdne
ľutovanie, nejde nám o sentimentálne obrázky z nášho života, len preto, že nám osud
nežičil. Chceme, aby sa konečne prelomili
bariéry ľahostajnosti a bezcitnosti, a čo môžeme dokázať, ak dostaneme šancu.
Janka Truhlíková Prekopová
november 2014 I Inak obdarení I
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¨ PRÍRODNÁ - ALTERNATÍVNA LIEČBA

KAPUSTA
OBYČAJNÁ
(Brassica oleracea L)

Výskyt a pestovanie

Pestuje sa na poliach alebo v záhradách. Zo
semien sa na jar vypestujú priesady, ktoré sa
presádzajú na trvalé stanovište, kde rastú až
do jesene.

Zber a úprava

Kapusta sa konzumuje čerstvá alebo kvasená. Hlávky uskladnené pri zníženej teplote
vydržia celú zimu a používajú sa ako čerstvá
zelenina, alebo sa z nich vytlačí šťava. Pre
zachovanie liečebne aj dieteticky účinných
látok je výhodná úprava kvasením.

Účinné látky

Šťava z čerstvej aj kyslej kapusty obsahuje
veľa vitamínov, najmä skupiny 3, ale aj
A a 0, K, glykozidy, soli draslíka, horčíka,
vápnika, fosfor, železo a sliz.

Liečivé účinky

Charakteristika rastliny

Kapusta je naše známa a cenná zelenina. Je
to pôvodné dvojročná až trváca bylina s tenkým koreňom.
U nás sa pestujú variety, ktoré sa ani nepodobajú na pôvodnú voľne rastúcu rastlinu,
z ktorej sa vyšľachtili. Sú to kapusta kučeravá, hlávková, ružičková atd’.
Všetky sú zdrojom zdravých výživných látok
a vitamínov. Okrem výživnej hodnoty majú
aj funkciu pri prevencii chorôb a ich liečbe.
Bližšie sa zmienime iba o liečivých účinkoch
našej najznámejšej kapusty hlávkovej (convar. cap/tata), ktorá je v bielej aj červenej
forme cennou jesennou a zimnou zeleninou. Jej žlté kvety sú bohatou pastvou pre
včely. Plodom sú šešule s guľatými až mierne sploštenými, jemne sieťkovanými semenami. Kvitne v druhom roku života.

Je november. Počasie je studené, vonku dážď
a vietor súťažia kto z nich je silnejší, niekde už
prvý sneh pokrýva lesy a lúky.
V tomto mrazivom počasí zapaľujem na hroboch sviečky. Zdobíme posledné miesto odpočinku našich drahých ikebanami, kyticami
chryzantém a zapaľujeme množstvo sviečok.
Cintoríny už z diaľky svietia. Nik sa nechce
zahanbiť a v období dušičiek hroby pekne
upraví.
Niekedy na cintoríne stretneme ľudí ktorých
sme nevideli celé roky. Je čas modlitieb, čas
spomínania na tých čo už nie sú medzi nami.
Aké sú naše spomienky? Možno divná otázka, ale...
V novinách a televízií sa umelci často vyjadrujú o svojom kolegovi, ktorý opustil tento
svet.
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Čerstvá aj kvasená kapusta má liečivé účinky:
- na tráviacu sústavu‚ pretože prečisťuje tráviaci trakt aj po požití skazených
potravín, vyháňa parazity a uvoľňuje
nadúvanie, urýchľuje hojenie vredov
žalúdka a dvanástnika,
- na zvyšovanie imunity a sviežosť organizmu, najmä pre vysoký obsah vitamínov,
- na osteoporózu pre svoj vysoký obsah
vápnika,
- na vonkajšie použitie pri reumách, popáleninách, ranách, vredoch.

Použitie

Čerstvé listy
Šaláty, kvasená kapusta, ako aj šťavy z čerstvej alebo kvasenej kapusty sú účinné
na vnútorné aj vonkajšie použitie.
Čerstvá šťava
Zmiešaná 5 bielym vínom v pomere 2:1 sa

Veľmi ozaj veľmi často počuť z ich úst ako im
chýba, čo všetko s ním prežili, že roky už žil
v ústraní prípadne ho trápila choroba a ako
mu chceli zavolať, ako ho chceli navštíviť
a ako chceli... Chceli a neurobili to.
Netýka sa to však iba umelcov, týka sa to nás
všetkých. Často iba CHCEME a ....a nezodvihneme telefón, aby sme prehodili pár slov
s rodičmi, súrodencami, svokrovcami.
Často si nenájdeme pár minút nato, aby sme
sa porozprávali zo susedovcami.
Veď zajtra zavoláme, napíšeme list, správu či mail o týždeň pôjdeme na návštevu...
a tak prejdú dni, týždne, mesiace ba aj roky...
a stále iba chceme. Potom sa dozvieme, že
niekomu dohorela svieca života a začneme
bedákať ako sme ho chceli navštíviť, zavolať
mu a podobne.

kvapká do ucha pri slabnúcom sluchu.
Na vonkajšie použitie
Listy sa zabalia do plátennej handričky
a prežehlia, aby zmäkli. Po priložení na choré miesto sa prekryjú plátnom, uterákom
a igelitom a nechajú sa pôsobiť’ do rána.
Kapustový šalát s rajčiakmi
Najemno postrúhaná biela kapusta sa osolí
diétnou soľou, nechá sa I-2 hodiny postáť,
pridajú sa pokrájané paradajky, cibuľa a 2-3
strúčiky cesnaku. Na zjemnenie sa môže požiť jogurt alebo majonéza a na dochutenie
bylinky.

Poznámky

Bohaté na cenné živiny a vitamíny sú aj iné
druhy kapustovitých, ako brokolica, karfiol,
kaleráb atď.
Pôvodná rastlina našej hlávkovej kapusty
(Brassica oleracea var. sylvestrís) pochádza
z atlantickej oblasti severozápadnej Európy.
Recept na domácu kvasenú kapustu:
kapusta
soľ
čierne mleté korenie
mletá rasca (my kupujeme nakrájanú kapustu
(je s tým menej roboty).
Do súdka dávame postupne kapustu a koreniny, päsťou natlačíme. Ak nás bolí ruka,
môžeme aj nohou tlačiť. Je to lepšie. Keď kapusta pustí veľa vody, treba odobrať.
Súdok zavrieme a vrchnák zalejeme čistou
vodou. Podľa potreby vodu dopĺňame. Kvasenie trvá 4- 5 týždňov.
V mojej rodine často varíme halušky s kyslou
kapustou ale aj pod jaterničku a klobásku,
na pečenie je dobre dať. Manžel to zbožňuje.
Najlepšia je surová, kde je najviac vitamínov
hlavne v chrípkovom období.
Iveta Burianeková

Prečo sme si nenašli čas? Čomu sme dali
prednosť? Sme zaneprázdnení, pracujeme
aj počas víkendov, máme svoje radosti a aj
starosti a dní utekajú ako splašené kone.
No ozaj sme tak vyťažení, že si nenájdeme
v dnešnej dobe čas na krátky telefonát, mail
alebo návštevu?
Netrávime zbytočne veľa času pri počítačoch
bezcieľnym blúdením, nepresedíme hodiny
pri telke pozeraním reality show, ktoré nám
nič hodnotné nedajú.
Skúsme si nájsť čas na našich najbližších kým
sme tu všetci pekne spolu. Na jeden telefonát či kratučkú návštevu. Aby sme mohli
spomínať na spoločne strávené chvíle a nemuseli sme povedať CHCEL SOM ALE NESTIHOL SOM...
Prajem Vám pekný november priatelia

NAŠE AKTIVITY ¨

Občianske združenie Spolu to zvládneme - Burko
Beseda s PhDr. Dášou Paučíkovou z UPSVaR v Brezne
Prvý októbrový piatok prijala pozvanie OZ
Burko a zavítala medzi nás PhDr. Dáša Paučíková PhD., vedúca oddelenia peňažných
príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností, ÚPSVaR v Brezne. Cieľom
stretnutia bolo informovať členov OZ o novinkách a legislatívnych zmenách v oblasti
kompenzácií nepriaznivého zdravotného
stavu a príspevkov na kompenzáciu. Vo
veľmi priateľskej atmosfére prebiehali živé
diskusie na tematiku ťažkého zdravotného
postihnutia. Dr. Paučíková veľmi ochotne
a dostupnou formou odpovedala na množstvo otázok, týkajúcich riešenia rôznych
sociálnych i životných situácií našich členov
a ich rodinných príslušníkov. Naši členovia
sa zaujímali i problematiku poskytovania
sociálnych služieb, ich formy i poskytovateľov. Stretnutie s Dr. Paučíkovou bolo jednoznačne prínosom pre členov OZ. Množ-

stvom nových informácií si rozšírili vedomie
o legislatíve v sociálnej oblasti, i o samotnej
aplikácii zákonov v rámci ich individuálnych potrieb. Dr. Paučíková prejavila záujem o spoluprácu a ponúkla do budúcnosti
pomoc pri aktivitách a činnostiach nášho
občianskeho združenia. V závere jej patrilo
naše srdečné poďakovanie!
Okrem iného Dr. Paučíková ochotne odpovedala na otázky mamičiek. Napr. mamičky, ktoré majú deti s PEG, mali záujem o poberanie
peňažného príspevku na kompenzáciu zvýšených výdavkov na diétne stravovanie. Bolo
im odporučené, aby navštívili detského gastroenterológa, ktorý v náleze uvedie v rámci
diagnózy, doporučenie, že je dieťa odkázané
na špeciálnu stravu a s ňou súvisiace zvýšené
výdavky. Príslušný UPSVaR na základe komplexného lekárskeho posudku, ktorý vypracuje posudkový lekár rozhodne či sa jedná

o osobu, ktorá je odkázaná na tento druh
príspevku. Mamičky, ale boli upozornené
na fakt, že dieťa musí trpieť chorobou alebo
poruchou, ktorá je uvedené v prílohe zákona
a táto osoba musí mať výdavky spojené s obstarávaním potravín, ktoré sú nutné na dodržiavanie diétneho režimu.
Ďalšia otázka zo strany mamičiek bola, či
môžeme popri poberaní opatrovateľského
príspevku pracovať a aký príjem môžeme
mať. Odpoveď bola: „Áno, môžete pracovať
a mesačný príjem z tohto zamestnania nemá
byť vyšší ako dvojnásobok sumy životného
minima. Vykonávanie zamestnania nesmie
byť v rozpore s účelom a rozsahom opatrovania fyzickej osoby s ŤZP.“
Na stretnutie prišli ďalšie dve nové rodinky
so svojimi deťmi. Potešilo nás, že sa postupne rozrastáme.
Zuzana Brozmanová, členka OZ Burko

Stretnutie s Dagmar Svátekovou v knižnici v Čiernom Balogu
V piatok 17.10.2014 k nám zavítala autorka
štyroch motivačných kníh, v ktorých opisuje svoj vlastný príbeh ako bojovala s ťažkou
chorobu. Vo veku 29 rokov ju prekvapila
mozgová príhoda. Dovtedy bola úplne zdravá, naplno sa venovala rodine, svojím dvom
deťom, manželovi a športu. No v jeden deň
sa všetko zmenilo. Upadla do kómy,... lekári
nedávali žiadnu nádej na vyliečenie. Prognózy bolo strašné: „Ak prežije, bude ležať a nebude nič vnímať...“ No ona prekvapila všetkých okolo. Lekári by mali prepisovať štúdie.
Dagmar je zázrak,....
Je veľmi húževnatá. Slovíčka: „Neviem, nemôžem, nedá sa...“ nepozná. Práve naopak,
ona je dôkazom, že všetko sa dá, keď sa chce.
Na stretnutie prišla sama autom z Galanty
do Čierneho Balogu. Nepotrebovala žiadneho asistenta – doprovod. Cestu tam a späť
zvládla bravúrne aj napriek zlému upršanému počasiu. Obdivujem ju.

Je príkladom a vzorom pre viacerých ľudí,
ktorí sa zaoberajú maličkosťami, sú uponáhľaní,...
Mne toto stretnutie dodalo odvahy bojovať
s osudom. Zamyslieť sa nad tým, čo je dôležité v živote. Dnes sme tu – zajtra nemusíme
byť.
Do knižnice prišli zaujímavé osôbky, ktoré
tiež prekonali ťažkú a najzákernejšiu chorobu – rakovinu. Pri tomto slove ma zamrazuje.
Prišli medzi nás bojovníčky, ktoré prežili veľmi ťažké chvíle. Jedna pani prekonala rakovinu, no jej dcéra na túto pliagu podľahla. Čo
k tomu viac dodať?
Touto cestou sa chcem poďakovať Marike
Muránskej za to, že týmto stretnutím spojila
OZ Spolu to zvládneme - Burko a neformálne
združenie Pomôžme pomáhať.
Iveta Burianeková
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SEZÓNNOSŤ
Každý celok v tomto svete sa skladá z častí,
každé obdobie z etáp, každý rok z ročných
období.
Aj rok vo firme má svoje obdobia. Tak ako je
v živote pre nás bežná jar, leto jeseň aj zima,
tak je vo firme bežné, že má svoje obdobia
v roku.
Je obdobie, kedy treba viac siať a sadiť, lebo
chceme viac žať a oberať, aby sme prežili
celý rok, aj zimu.
Preto ak poznáme predpokladané cykly vo
firme, vieme, ako sa na ne pripraviť.
Tak ako hospodár vytriedi dobré semená
a sadenice, tak my si volíme dobrý marketing.
Keď hospodár sleduje nebo a počasie a zisťuje kedy bude siať, tak my sledujeme signály trhu a zmien a zameriavame marketing,
reklamu, návštevy klientov či iné akcie, aby
sme vedeli v pravý včas „zasiať“ dostatok.
Potom hospodár chodí na pole, polieva,
trhá burinu, hnojí, okopáva a stará sa o budúcu úrodu. My budúcich klientov informujeme, voláme, pomáhame, doplňujeme,
upresňujeme...
Potom príde sezóna a my musíme byť pripravení včas a vo veľkom množstve oberať.
Ak nestihneme, veľa námahy sa pokazí, ak
sme málo siali, alebo neodhadli „počasie“,
možno budeme v zime „hladní“. Ideálne je
veľa úrody a včas pozbierať a dobre uskladniť na zimu. Pritom musí ostať aj na ďalšie
„sadenie“, aby sa cyklus mohol opakovať
a rásť v množstve aj kvalite :)
V ideálnom prípade dobrej firmy tieto obdobia nie sú citeľné.
Firma je nastavená tak, že znalosťou týchto
období v pravý čas viac „zaseje“, aby mimo
sezóny nepocítila úbytok a mala na ďalšiu
činnosť aj rozvoj.
O tento stav sa snažíme asi všetci.
Možno niektorí z vás tieto obdobia vôbec
nepociťujú a to je skvelé.
Ja z vlastnej skúsenosti viem, že ak som
neodhadla skutočne dostatočný počet faktorov ovplyvňujúcich predaj, bolo to cítiť.
Zmeny v zákonoch, nové technológie, nové

konkurencie. Nejde o to báť sa toho, ale vedieť reálne o týchto skutočnostiach a vedieť
na ne reagovať.

prežívame vždy trochu inak. Každá situácia,
aj zdanlivo tá istá, má vždy iný tón, inú farbu,
vidíme ju v inom svetle, do inej hĺbky.

Keď totiž nastane tlak takejto situácie, je rizikom len zvyšovať obrátky. Vtedy sa môže
stať, že človek na úkor zvyšovania obrátok
zanedbá reálny pohľad na vec a nevníma
svet okolo, len svoj problém a jeho riešenie
nastavuje podľa doteraz zaužívaného. Ale
práve vtedy je dôležité mať skutočne dobrý
prehľad a pravdivé informácie, lebo je pravdepodobné, že treba zmeniť viac vecí, nielen zvýšiť obrátky.

Tieto zmeny sú našou dobrou školou a vždy
sa dá v zmene nájsť dobro, závisí to od nášho uhla pohľadu a toho, či sa chceme pohnúť, alebo chceme zotrvať v minulosti.

Je dobré nechať zaviať svieži vietor zmien
v rôznych obdobiach. Zmeny sú v živote
bežné a ak ich odmietame, možno sme zamrzli v minulosti a nechceme vidieť dobro,
ktoré môže zmena priniesť, ale vidíme hrozbu, že zmenou o niečo prídeme.
Zmeny sú ale potrebné, nikdy sa nedá vkročiť do tej istej rieky, je dobré vnímať ten stav,
ktorý je teraz, v prítomnosti. Máme síce poučenia z minulosti, ale použiť ich potrebujeme pre prítomný okamih.
Vo všetkých oblastiach života sa obdobia
striedajú. Aj v rodine je obdobie, kedy je potrebné viac dávať: svoj čas, pozornosť, trpezlivosť, empatiu, radu...
Je to „sadenie“ budúcnosti. Všetko, čo sme
dali, sa nám v čase vráti, v dobrom, aj v zlom.
Dávať svoj čas a záujem deťom, partnerom
je veľmi potrebné. Keď príde čas, že potrebujeme zabrať v práci a doma sme menej,
oni čerpajú práve z toho, čo sme im venovali. A ak sme im svoju pozornosť nedávali,
nemajú z čoho čerpať a je pravdepodobné,
že nebudú trpezliví a spokojní. Nebudú mať
totiž príklad, že obdobia sa striedajú a že
znovu za čas s nimi budete dostatočne dlho,
blízko, naozaj pre nich.
V každom období sa dajú nájsť aj pozitívne
pohľady a vec aj negatívne. Aby totiž niečo nové mohlo prísť, musíme tomu urobiť
miesto, to staré musíme pustiť preč.
Dobré veci zvyčajne plynú synchrónne, akoby sami od seba. Nevzniká tam tlak na zmenu, lebo dobré veci berieme úplne prirodzene, čas ich preveril a sú nám zvyčajne
samozrejmosťou. To čo treba zmeniť sa obvykle hlási samé. Nepohodou, narastajúcim
tlakom, niečo nejde ako má a dáva to o sebe
vedieť.
Je zbytočné sa na to hnevať. Život predsa

Vždy, keď človek dosiahne vrchol niečoho, je
potrebná zmena. Z kopca sa dá buď ísť dolu,
ak zmenu nechceme a vrátiť sa do minulosti. Alebo môžeme ísť ďalej, na ďalší vrchol,
nový, nepreskúmaný a získať nový rozhľad.
Napríklad ak viete, že vaša terajšia práca tiež
nebude večná a viete, že raz príde zmena, už
vopred viete aj to, čo iné by ste chceli robiť
a sledujete informácie, užitočné a potrebné,
aby ste v pohode kráčali ďalej aj po zmene.
Viete už, čo by ste chceli dosiahnuť tento rok? Aký krok musíte dosiahnuť každý
mesiac, týždeň, či deň, aby ste to dosiahli?
Sledujete, či to napĺňate? Je to jednoduché,
možno stačí 1-2 hodiny času si to vypracovať
a priebežne sledovať. Stojí to za to. A v tom
všetkom nezabudnite na svojich blízkych
a ani na seba a svoj rozvoj. Tiež si to zahrňte
do plánu a vytvoríte si podmienky pre pohodové vzťahy v každej oblasti. Svojej vízi,
plánu sa venujte s láskou denne, stane sa
vašou súčasťou a zmena – rast bude radostnejší, lebo budete presne vedieť a cítiť, ako
vám to ide a budete aj vedieť, čo urobiť, aby
to išlo lepšie. Ak tomu dáte úprimnú a stálu
pozornosť, proste to pôjde.
Nejde to vtedy, ak to človek robí „povinne“
ale necíti skutočnú potrebu rastu – zmeny.
Chce radšej ostať tam, kde je. Potom je dobré popremýšľať, prečo to nechce. Možno to
nie je jeho cieľ a v skutku ho nechce. Možno
niečo v cieli je nejasné a z toho má strach.
A možno je tam niekde niečo, čo nie je „čisté“ a to mu bráni, nechce byť „zlý“.
Je dôležité skutočne byť stotožnený s tým,
čo chcem a prečo to chcem.
Striedanie týchto etáp môže byť prirodzené
a bezbolestné, keď o tom človek vie a nemá
z toho strach. Vtedy žije tak trochu v budúcnosti a zisťuje, pozoruje správne signály a je
na ne pripravený, vie vopred čo má urobiť,
lebo s tým rátal.
Praje Vám teda obdobia plné krásnych
zmien, nových obzorov, naplnených cieľov
a snov po ktorých túžite.
S Láskou Monika Ponická

Kto objaví vnútornú silu a dokáže ju využiť
k vytvoreniu pokoja a rovnováhy ľudského vedomia a tela,
ten dosiahne najvyšší možný stav existencie.
Táto existencia je najúžasnejšia energia vo vesmíre. (Michal Kolár)
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ŽIVOT BEZ OBMEDZENÍ
Ďalšia „utopistická“ myšlienka. Ale poďme sa na ňu pozrieť zblízka.
Sľubujem, že sa za tým neskrýva nič ťažké. ;) Ani nič, čo by bolo niekomu z nás ťažko pochopiteľné. ;)
Dostala som otázku, na ktorú som chvíľu hľadala odpoveď. „Čo Vám
vadí? Reč, že neviete chodiť,... Skrátka čo?“ Iba som krútila hlavou.
Neviem dobre rozprávať, no kto chce, ten mi rozumie a ten kto mi
nerozumie, mi zrejme rozumieť ani nechce. „Prišla si o dar reči, aby Ťa
ľudia viac počúvali srdcom“, povedal kamarát. A tú jeho „rozprávku“
som si vzala za svoje.
Sú ľudia, ktorí ma zbožňujú, napriek tomu, že mi nezavolajú a nepokecajú si so mnou. Namiesto toho prídu a mlčky si sadnú ku mne.
To, čo sa iní učia, mám ja už dávno za sebou - nevysloviť niekoľko
dní ani slovko.
Skúste si to. Jednoducho si ráno poviete, že bude ticho. Žiadne SMSky,
žiadne e-maily, žiadne telefonáty... Poznám iba jedného človeka, čo
to dobrovoľne vydržal tri týždne. Má môj obdiv!
Neviem ani chodiť. A? Jasné, vzbudzujem údiv, keď sa niekto dozvie,
že používam vozík. Nečakal to. Sediac za stolom pri šálke čaju, pôsobím „normálnym“ dojmom.
A ja aj normálna som! Všetci „nenormálni“ v mojom okolí sú prudko
normálni. Že robia veci inak ako je zvykom? A?...
Včera kamarátka zviedla debatu na tému, kto udáva trend „normálnosti“ a povedala nám príklad, pri ktorom sme sa všetci smiali. A zistili sme, že naša „nenormálnosť“ je úplne v pohode.

Spýtala sa, či vieme, prečo Francúzi račkujú. Zavrteli sme hlavami.
Tak sa rozrozprávala o tom, že kedysi Francúzi úplne normálne hovorili. Až prišiel na trón kráľ, ktorí račkoval. Keďže bol sám a nechcel,
aby sa mu smiali, dosiahol, aby račkovala celá krajina. :)
Určite si pamätáte, ako boli biele autá najlacnejšie a ako boli vyslovene trendom.
Ale späť k tomu, čo ma vlastne trápi. Odpovedala som, že nič, čo
nebola prípustná odpoveď. A vtedy som zo seba vyhŕkla: „Trápi ma
ľudská obmedzenosť. Vychádzam z tvrdenia, že všetky bariéry sú
len výsledok úzkoprsého rozmýšľania. A ako úzkoprso musíme rozmýšľať, keď dokážeme v strede chodníka urobiť obrubník (!) alebo
neprekrytý odvodňovací kanál, nad ktorým márne naprázdno točím
kolesami vozíka.“
Otvorene som sa priznala a nebolo to prvýkrát, že rovnako úzkoprso
a obmedzene som premýšľala aj ja. Keďže mám stavebné vzdelanie,
konkrétne technológie stavieb. Viem, že veci majú na milimeter sedieť, ale občas nevydalo - tak tam dáme schod. No a?
Dnes by som sa za to najradšej priškrtila. Do obchodu nevojdem
- schod. Prvenstvo drží miestna pošta, ktorá je po schodoch a plošina, ktorá zázrakom funguje, je zamknutá. To mi príde ako vrchol
úzkoprsého rozmýšľania. Naproti tomu, chcem pochváliť základnú
školu, kam chodí moja dcéra, že som im pripomienkovala nájazdovú
plošinu a neprešiel ani mesiac a prerobili ju. Ešte sa nezabudli spýtať,
či môže byť. :)
My sami sebe dokážeme vytvárať obmedzenia, až sa rozum zastavuje. Pretože túžime patriť k tým „normálnym“. Patríme k nim až
do doby, kým nezasadne na trón niekto, kto račkuje.
Dagmar Sváteková

ZA OPONOU
Dlhé roky poznám jednu pani, priam žiariacu bytosť. Šťastnú, usmiatu. Že žije svoj život, to mi povedala až nedávno. Nezištne pomáha.
Prečo? Dlho som si kládla túto otázku. Myslím, že som našla odpoveď - lebo ju to baví. Dnes je takých ľudí vôkol mňa čoraz viac. Dnes
na mňa rovnaký človek ráno hľadí zo zrkadla. Prečo? Nedávno sa
ma známa spýtala, čo robím. „Bavím sa životom,“ odvetila som. Koľkí z nás to povedia? Dnes som s kamarátkou sedela pri čaji a káve.
Bavili sme sa o všetkom možnom. Dala mi peniaze za knižky, ktoré
majú v názve moje meno. Je zlatá osoba, veľmi mi pomáha. Fyzicky i psychicky. Vlastne, pomáhala mi, keď som na tom bola úplne
že zle. Dnes už len prikývne, občas nesúhlasí, ona má svoj život, ja
svoj. Zastávam teóriu, že názor ľudí treba ponechať jeho majiteľovi. Každý má právo myslieť si, čo chce. Dokonca nám to aj povedať.
Je len a len na nás ako s tým naložíme. Zrazu ma veľmi zamrzelo,
že mnoho ľudí na mňa hľadí štýlom: „Tá sa má. Má auto, robí si, čo
chce, chodí si, kam chce...“ Viem, že som tŕňom v oku nejednému
človeku. A nielen ja. Všetci sú presvedčení, že sa topím v peniazoch.
Píšem predsa knihy jedna za druhou, moje články sú súčasť istého
časopisu, nikdy sa nesťažujem, nikomu nič nevyčítam. „Ty sa máš,“
povedia mnohí. Tí, ktorí sa odvrátia, keď z kufra auta vyťahujem invalidný vozík. „Vymením,“ poviem sucho. „Daj mi zdravé nohy a ja Ti
dám všetko, čo mám.“ Ticho. Zatiaľ sa nenašiel nik. My všetci, ktorí
robíme tento svet krajším, to robíme iba tak. Ako by povedal de Mello – s výsostne sebeckým záujmom – baví nás to. Ja som šťastný, Ty si
šťastný, tak prečo nie? Radosť a šťastie, dobrý pocit, to sú komodity,

ktoré si za peniaze nekúpime. Iste, v našom svete zohrávajú dôležitú
úlohu. Aj v tom mojom. Ale nie na všetko hľadím iba cez peniaze. Ak
aj dáke získam, neodkladám si ich na účet v banke, ale posielam ich
ďalej do sveta. S vďačnosťou, že môžem. S vďačnosťou za všetko, čo
mám. S vďačnosťou, že môžem byť šťastná. Tancovať v daždi, ako
som povedala v jednej svojej knižke. Nemám objektívne príčiny byť
šťastná. A čo tie subjektívne?
Dagmar Sváteková

Peniaze a úspech ľudí nezmení. Len zdôrazní to, čo v nich už je. (Smith)
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¨ OZNAMY A POZVÁNKY
R1 – centrum intenzívnej terapie

FELDENKRAISOVA METÓDA

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

MÔŽE BYŤ ZŤP POISTENÝ?
POTREBUJETE BEZPLATNE PORADIŤ?
Sama mám postihnutú dcéru, viem vám poskytnúť
informácie overené v praxi.

Macula poisťovacie služby - Václava Ridzoňová
Nám. M. R. Štefánika 3/3, 977 01 Brezno
tel.: 0907 069 691
ZASTÚPENIE:
Allianz SP, AXA, ČSOB, Generali Slovensko, Groupama
Garancia, Komunálna poisťovňa, Kooperatíva, Union,
Uniqa, Wüstenrot
PONUKA: Servisné služby
Poradenstvo
Vypracovanie ponúk - prehodnotenie
Uzatvorenie nových zmlúv
Cestovné poistenie
Životné a úrazové poistenie,
Poistenie majetku
Poistenie vozidiel
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V komunitnom centre Malíček v Bratislave
sme spustili Feldenkraisovu metódu pre deti
so špeciálnymi potrebami.
Terapiu je možné navštevovať formou
individuálneho programu
ako aj formou Týždenného cyklu.
Ďalšie informácie o tejto terapii
a možnostiach prezradíme v ďalšom čísle.
Kontakt:
Denisa Hrbáňová 0905 447 766
denisa.hrban@gmail.com
Vyšehradská 25, Bratislava
www.nasmalicek.sk

Občianske združenie

MILAN ŠTEFÁNIK
oznamuje termíny podujatí
usporiadaných ešte v tomto roku

17.11.2014 - spomienka na karla kryla

špecializovaný liečebný ústav marína, Kováčová

27.11.2014 - Charitánia
Dom kultúry, Rožňava

13.,14. a 15.12.2014 - IMT SMILE / LÚčnica
INCHEBA EXPO ARÉNA, Bratislava

18. a 19.12.2014 - IMT SMILE / LÚčnica
steel aréna, Košice
,,Vstupné je bezplatné pre osoby
s mentálnym a zdravotným postihnutím,
pred deti z detských domovov a pre deti do 140 cm“

RECEPTY ¨

Suroviny:
• 350 ml ryžové mlieko (robím si zo sušeného)
• asi 2 PL oleja bez chuti (napr. slnečnicový)  
• ¾ šálky trstinového cukru
• 2 šálky celozrnnej špaldovej múky (polohrubá)
• 1 prášok do pečiva

Špaldové muffiny

Postup prípravy receptu
To je základ. A podľa chuti tam prisypem
kokos, mak, kakao (treba ubrať múku a dávam perníkový kypriaci prášok)... Všetko

zmiešam a vylievam do košíčkom vystlanej muffinovej formy (mám silikónové
kočíčky, ale dávam do nich aj papierové),
košíčky poukladám na plech a nalievam
cesto (je hustejšie ako palacinkové). Pečiem cca na 180°C cca 20-25 min. Každá
rúra je iná. Len to nepečte na teplovzdušnom ohreve, veľmi vysušuje. Ak nezabudnem, pred pečením posypem jemnými
ovsenými vločkami, ale to fakt nemusí
byť. ;)
Dobrú chuť

november 2014 I Inak obdarení I
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¨ PREDSTAVUJEME

„Dobrým anjelom“ som sa stala ešte v dobe,
keď som netušila, že prijímateľmi ich pomoci budú mne veľmi blízki ľudia. Čakala som
na parkovisku v aute a zrazu som si všimla
reklamu na bilboarde. „Aj ja som dobrý anjel,“ povedala som hrdo, keď sa manžel vrátil
z obchodu a mne prišla potvrdzujúca SMS.
Slovné spojenie Dobrý anjel rezonuje hádam v každom. Nie je azda nik, kto by ho nepoznal. Veľa ľudí ho pozná ako prijímatelia
ich krásnej a nezištnej pomoci, veľa ľudí mesačne prispieva svojou „troškou do mlyna“,
veľa ľudí je rado, že ich pomoc nepotrebuje...
V skrini mi visí tričko práve Dobrého anjela. Mám ho veľmi rada. Nálepka, ktorá azda
čosi napovie, sa vyníma aj na manželovom
aute, ja tú svoju stále vozím vo dverách auta.
Rada čítam príbehy, kedy a kde Dobrý anjel
zasa raz pomohol. So záujmom som čítala aj
knižku nášho súčasného prezidenta, o tom,
kadiaľ viedli jeho kroky, pokým sa stal jedným zo zakladateľov tejto organizácie s myšlienkou takou priezračnou ako je voda v horských plesách. Je mi jasné, že aj oni majú
svojich neprajníkov. Ľudia nerozumejú, že
veci sa dajú robiť iba tak. Za nič. Vlastne,
za niečo, čo v žiadnom obchode nekúpite –
za dobrý pocit.
Sama mám zdravotný problém. V očiach
mnohých vážny. Ale vždy ráno, keď sa zobudím, v duchu ďakujem za to, že som sa zobudiť mohla. Koľko ľudí to šťastie nemá?
Som presvedčená, že s ľuďmi z tejto neziskovej organizácie nás spája viac, ako len
odmena za našu prácu, hoci sa istým spôsobom líšia. Sme vďační. Vďační i za to, že pomoc Dobrého anjela nepotrebujeme, vďační
i za to, že náš život sa stáva zo dňa na deň
bohatším a plnším.
Poviem to na rovinu, sestrin syn trpí leukémiou. Kopec obrázkov detí z onkológie
v Bratislave je už minulosťou. Niektorí sa vyliečili, hoci nad nimi visí hrozba recidívy. Nad
niektorými táto hrozba už nevisí, zomreli.
Priznávam, v istom smere som možno zaujatá, ale na vlastnej koži zažívam život darcu
i prijímateľa tejto nielen finančnej pomo-
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ci. Dobrí anjel pomáha najmä finančne, no
stretnutie s ľuďmi, ktorí nezištne robia veci
pre dobro svoje i iných, je veľmi obohajúce,
motivujúce, krásne...
A čo rodina, kde napríklad matka ochorie
na rakovinu? Dve maličké deti. Otec nevie, čo
skôr – chodiť do práce, či sa venovať deťom,
ktorým nik nevie povedať, čo bude s ich matkou? Áno, aj takýto prípad poznám. Zvládli
to, aj vďaka podpore starých rodičov. Predsa
len, jedno dieťa bolo vtedy ešte bábätko...
Do hry vstúpil aj Dobrý anjel, aby otcovi rodiny aspoň trošku uľahčil situáciu. Vďaka nim
a ich pomoci mohol viac času tráviť so svojimi maličkými deťmi a chorou ženou.
Ak ešte stále váhate, či sa stať „Dobrým anjelom“ alebo nie, neváhajte. Ak sa mesačne
vzdáte čo i len piatich eur, spoločnými silami
dokážeme pomáhať tisíckam rodín na Slovensku.
Pamätám si na reklamu, ako bol istý pán
dlhšie v práci. Začalo sa mu čkať. Upratovačka s úsmevom vraví: „Niekto Vás spomína.“
Spomínalo ho isté dievčatko choré na rako-

vinu, keď večer pred spaním ďakovalo i svojmu „Dobrému anjelovi“.
Staňte sa dobrým anjelom aj vy. Ak som to
dokázala počas manželovho nákupu potravín ja, som presvedčená, že to dokáže ktokoľvek. Apropo, stretneme sa kdesi tesne
pod oblakmi. ;)
Pošlite SMS s textom ANJEL A na číslo 840
a rodinám chorých môžete pomáhať každý mesiac sumou 3,32 EUR (paušál) resp. 1
EUR (predplatená karta)
alebo sa zaregistrujte na www.dobryanjel.sk
Ak potrebujete pomoc, informácie nájdete
tiež na www.dobryanjel.sk
Dobrý anjel pomáha rodinám s deťmi, kde
otec, mamka alebo dieťa trpí na rakovinu
alebo dieťa trpí na inú zákernú chorobu
(napríklad detskú mozgovú obrnu strednej
a ťažkej formy, cystickú fibrózu, chronické
zlyhanie obličiek, svalovú dystrofiu typu Duchenne alebo Downov syndróm) a kde táto
choroba dostala rodinu do finančnej núdze,
pokiaľ dieťa nezačne poberať invalidný dôchodok.

Kontaktná adresa:

DOBRÝ ANJEL - nezisková organizácia
Karpatská 3256/15, 058 01 Poprad
E-mail: info@dobryanjel.sk
E-mail na príjem žiadostí o finančnú pomoc: dobryanjel@dobryanjel.sk

www.dobryanjel.sk

JASANIMA - DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB ROŽŇAVA
V ZRIAĎOVATEĽSKEJ PÔSOBNOSTI KOŠICKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA A OBČIANSKE ZDRUŽENIE MILAN ŠTEFÁNIK
VÁS POZÝVAJÚ PRI PRÍLEŽITOSTI 21. VÝROČIA ZALOŽENIA AMALIA – DSS, ORGANIZAČNEJ SÚČASTI JASANIMA - DSS ROŽŇAVA.
NA 19.ROČNÍK BENEFIČNÉHO KONCERTU PRE OSOBY S MENTÁLNYM POSTIHNUTÍM.

VIDIEK

KATKA KOŠČOVÁ
FOLKLÓRNY SÚBOR
ŽELEZIAR
TÁSLER PUFO BAND
MICHAELLA

VSTUP OD 14.00
PREDPROGRAM KONCERT YELLLOWE

MODERUJE: PYCO
Vstupné je bezplatné pre osoby s mentálnym a zdravotným postihnutím,
pre deti z detských domovov a pre deti do 140cm.
Vstupné pre verejnosť je 7€ v predpredaji a 10€ na mieste. Predpredaj vstupeniek je
v Mestskom divadle Actores Rožňava.
Počet vstupeniek pre verejnosť je limitovaný v počte 50ks! Zmena programu vyhradená.

SPIG s.r.o. podporuje aj túto akciu... pozývame vás, náš SCHODOLEZ bude k dispozícii!

