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Schodisková plošina

Schodolez

Vonkajšia zvislá plošina 
s ohradením

Bazénový zdvihák

Schodisková sedačka

Vnútorná zvislá plošina bez ohradenia

Na naše produkty je 
možné získať príspe-
vok na základe zákona 
447/2008 Z.z., § 33 až do 
výšky 95% ceny pomôcky 
do 11617,88 €

Stropný zdvihák

ZDVÍHACIE ZARIADENIA PRE IMOBILNÉ OSOBY

Pomáhame
Vám hore

Podrobnejšie informácie nájdete na www.spig.sk
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Editoriál
December je tu a s ním naše nové číslo časopisu, aby zahria-

lo 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 lekár-
ní, 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 in-
formovaním, 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 pridáva-
me informácie. Teraz je tu napríklad informácia o  peňažnom 
príspevku na  prepravu a  iné témy, ako sa lepšie zorientovať 
a pomôcť si. 

Ďakujeme vám za váš záujem a tešíme sa, ak sme vám aspoň 
trošku pomohli...

MP



¨ CENTRUM SAMOSTATNÉHO ŽIVOTA

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

Oblasti v ktorých sa poradenstvo poskytuje:
• sociálne zákony a sociálna pomoc pre obča-

nov 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.

(Pokračovanie z novembrového čísla)
Ak pominú dôvody na ďalší pobyt pacienta 
v zdravotníckom zariadení, pacient musí byť 
informovaný o  dôvodoch svojho prepuste-
nia alebo presunu do iného zdravotníckeho 
zariadenia a  o  ďalšom liečebnom postupe 
spôsobom, ktorý je v súlade s platnými práv-
nymi predpismi.
Ak je do ústavnej starostlivosti prijaté dieťa 
mladšie ako šesť rokov, možno s  ním prijať 
na základe odporúčania ošetrujúceho lekára 
aj sprievodcu. Pri prijatí dieťaťa staršieho ako 
šesť rokov a  dieťaťa do  skončenia povinnej 
školskej dochádzky, možno po  posúdení 
jeho psychického a  fyzického stavu s  ním 
prijať na  základe odporúčania ošetrujúce-
ho lekára a so súhlasom revízneho lekára aj 
sprievodcu. Pobyt sprievodcu sa považuje 
za ústavnú starostlivosť.

Článok 8 - Starostlivosť o  nevyliečiteľne 
chorých a umierajúcich
Pacient má právo v  nevyliečiteľnom štádiu 
ochorenia na takú úľavu a zmiernenie boles-
tí, ktoré zodpovedajú súčasným vedomos-
tiam a možnostiam zdravotnej starostlivosti 
o umierajúcich.
Nevyliečiteľne chorý a  umierajúci pacient 
má právo na humánnu starostlivosť.
Pacient má právo, aby ho v posledných chví-

ľach života sprevádzala osoba podľa jeho 
želania.
Pacient má právo na dôstojné umieranie.
Pacient má nárok na  dôsledné rešpektova-
nie písomnej žiadosti nebyť resuscitovaný 
alebo odmietnuť aplikáciu liečebných zá-
krokov a postupov. Ak pacient napriek nále-
žitému vysvetleniu odmieta potrebnú zdra-
votnú starostlivosť, lekár si od neho vyžiada 
vyjadrenie o jej odmietnutí v písomnej alebo 
v inak preukázateľnej forme.

Článok 9 - Podávanie sťažností
Pacient má právo podať sťažnosť, ak sa do-
mnieva, že sa porušilo jeho právo na posky-
tovanie zdravotnej starostlivosti.
Sťažnosť môže pacient podať riaditeľovi 
štátneho zdravotníckeho zariadenia, v  kto-
rom sa mu poskytla zdravotná starostlivosť, 
štátnemu okresnému lekárovi, štátnemu 
krajskému lekárovi, Ministerstvu zdravotníc-
tva Slovenskej republiky, stavovským orga-
nizáciám a ďalším inštitúciám.

Článok 10 - Náhrada škody 
Pacient má na základe rozhodnutia súdu ná-
rok na  náhradu škody, ktorá mu vznikla pri 
poskytovaní zdravotnej starostlivosti, podľa 
platných právnych predpisov.

Európska charta práv pacientov:
http://www.csz.sk/?str=detail&sprava=348&-
koniec_vyberu=348

PRÁVA PACIENTOV

Veselé sviatky vianočné, 

pekné cesty polnočné, 

na Vianoce veľký darček, 

na Silvestra pekný tanček, 

do muziky ľahký krok 

a šťa stlivý nový rok,

Vám želá celá redakcia

ča sopi su Inak obdarení. 

Vianočné prianie
Si počatý každý deň,

tak isto rodíš sa medzi nás.
Chodíš pomedzi nás,

prenasledujú Ťa, možno aj my niekedy Ti 
dýchame na krk.
Odsudzujeme Ťa

a nakoniec každý deň si znovu pribitý
 na kríž,

vydychuješ v bolestiach za naše viny.

Hoci toto všetko viem,
často nedokážem byť iný.

Som len človek slabý
a Ty Pane hoci si zobral na seba moju 

ľudskú prirodzenosť,
navždy zostávaš Bohom.

Ja hoci som na Tvoj obraz stvorený,
keď nepočúvam hlas mojej duše,

som len hnojom.

Je čas,
kedy prichádzaš medzi nás.

A cíti to svojim spôsobom každý z nás.
Čakáme dary od iných,

no stačí ten najväčší dar, jediný.
Nájsť prameň života, Božiu lásku v nás,
aby sme skutočne boli darom pre iných

a iní boli darom pre nás.

-Vl.tv.m.b.-
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POMÔCKY PRE ŤAŽKO ZDRAVOTNE POSTIHNUTÝCH ¨

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

„STAVBA BEZ BARIÉR“ Detská izba

Priestorové nároky detskej izby s jedným advoma lôžkami

  Hneď zavolajte na našu BEZPLATNÚ linku: 0800 105 707
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¨ SKUTOČNÝ PRÍBEH

V tomto období „oslavuješ“ okrúhle výročie. Pred 20 rokmi pri au-
tonehode sa ti zmenil život o 180°, zostala si na vozíku. Možno zlá 
otázka, ale predsa: Keby sa dal vrátiť čas, chcela by si byť zdravá?
Uff,	to	vážne	prešlo	20	rokov?	Ten	čas	už	nevrátime,	ale	ja	zdravá	som,	
len žijem s hendikepom. Áno, niekedy sú chvíle, keď mi táto otázka 
prebehne hlavou, ale neriešim to, nemyslím na také veci. „Žijem te-
raz a tak ako žijem“, nie vždy je to ľahké a príjemné, no tí čo ma dobre 
poznajú, vedia, že ja pozitívum nájdem všade. 

Ako si to všetko prežívala po nehode? 
Je to 20 rokov, kto si to má pamätať. Toto je skôr otázka pre mojich 
najbližších, ja som bola, v tom čase pubertiačka a nejako som to ne-
riešila. 
Osud si to asi tak nasmeroval, možno ma uchránil pred niečím iným 
horším, možno som bola v tom aute najsilnejšia osoba, ktorá by to 
zvládla. Neviem, proste stalo sa to tak, ako sa stalo a ja idem ďalej. 
Život sa mi zmenil, to áno. Bola som obmedzovaná vo veľmi, veľmi 
veľa veciach, ale naučila som sa s tými obmedzeniami žiť čo najpl-
nohodnotnejšie. Často som si opakovala, že „našťastie“ bol môj brat 
v poriadku. Táto myšlienka bola a aj je takou „naj“, prečo to neriešim. 
Roky plynuli, okolnosti sa menili, môj život nabral určitý smer a ja sa 
ho snažím žiť čo najčestnejšie, najkvalitnejšie a s úsmevom.

Čo alebo kto ťa v tom čase „postavilo na nohy“?
Okolnosti mi boli priaznivo naklonené. Najdôležitejšie v danom ob-
dobí bol okruch ľudí okolo mňa, rodina, frajer, priateľky Danka, Ren-
ka, Anka, partia chalanov z Kováčovej a teta Katka z Bystrice. Toto boli 
ľudia, ktorí mi nedali šancu rozmýšľať a riešiť PREČO. Krátko po úraze 
som nastúpila do NRC v Kováčovej, kde mobilní boli v menšine, tak-
že mi to prišlo také normálne. Potom som nastúpila na Mokrohájsku 
a to boli super roky. 

Zoznámila si sa s Jarkom, ste krásny pár, máte syna. 
S mojím Jarkom sa poznáme z detstva od 8 rokov, bol to môj prvý fra-
jer a po pár obmenách aj posledný. Sme spolu od roku 2000 a s naším 
Jakubkom sú pre mňa všetkým. Žijeme si v podstate taký asi normál-
ny vzťah, pohádame sa, porozprávame, pomojkáme a hlavne sme tu 
jeden pre druhého. Pred rokom sme sa tak nečakane doma rozrástli 
o psíka a 3 deti, o ktoré sa ich mama nejako nedokázala postarať. Jar-
ko často hovorí „naše 2 dcéry, ktoré sme nikdy nemali“. Ich trojročný 
brat má telesný aj mentálny hendikep, preto sa o neho stará moja 
mama. Začali sme rehabilitovať, chodí do kolektívu k deťom a robí 
pokroky. Keď k nám prišli nevedel loziť po štyroch a dnes už „chodí“. 
Takže sme jedna veľká rodina, ktorá rieši svoje starosti aj radosti. Pri 
toľkých deťoch a s mojím postihom máme čo robiť. Ale keď máme 
čas, viete si tú kopu predstaviť na mne v posteli alebo pri šantení sa 
s Jarkom, taký čas pochybujem o normálnosti v našej rodine. V ku-
chyni sa smejeme, že máme vývarovňu, keďže takmer každý z nás 

má nejaké nedobré vzťahy s rôznymi potravinami. 
No nesťažujem sa, máme kde bývať, zdravotne to tiež ujde, sme spo-
lu a máme sa radi, tak nie je dôvod. Ľudia na nás síce divne pozerajú, 
ale na to sme si už zvykli. 

Nebála si sa otehotnieť? Čo hovorili lekári, aké boli prognózy? Ako 
si znášala tehotenstvo?
Moje tehotenstvo
Nebála, nestihla som, zistili sme to v  17 tom týždni. Mesiac pred 
týmto úžasným objavom mi jeden „DOKTOR“ povedal: „Pri vašej 
diagnóze nemáte šancu otehotnieť, nie to ešte plod vynosiť“ bola 
to najhoršia veta, akú som počula. Odplakali sme to, nejako vstrebali 
a riešili čo ďalej. No mňa má tam niekde niekto asi veľmi rád. Mala 
som ukážkové tehotenstvo, ktoré by som priala každej tehuľke. Jedi-
ným „problémom bolo, ráno keď som mala ísť do vozíka. Kubino sa 
pokrútil tak v brušku, že som si nemohla sadnúť, tak sme veľakrát ča-
kali aj hodinu, kým zmenil polohu. Bolo to úžasné a vtipné obdobie. 

Keď sa synček narodil, čo si cítila? 
Neexistujú slová, ktorými by som to vyjadrila, povedať šťastie je 
strašne málo. Kubino je môj poklad, moja láska, môj „cicoš“. Dnes má 
takmer 8 rokov a keď spí pri mne v posteli, keď ho vozím na nohách, 
alebo príde ku mne len tak mi dať pusu, sú to chvíle, ktoré chcem, 
aby neskončili.

Jakubko ťa určite posúva v Tvojom živote. Za čo si mu vďačná? Čo 
si vďaka nemu dosiahla?
Áno, Kubík ma posunul vo všetkom, keď nemám silu potrebujem 
jeho pomojkanie. Keď už nevládzem, nechcem ísť ďalej, je tu ON. 

Založila si občianske združenie ONAS. Pracuješ aj v OZ Aktívny vo-
zík. Čo Ťa viedlo k tomu, aby si bola aktívna v týchto dvoch zdru-
ženiach? 
Som typ človeka, ktorý musí permanentne niečo robiť. Aktívny vo-
zík je taká srdcovka, s Peťom sme ho spolu založili, neskôr sa k nám 
pridala aj Zuzka, naučila som sa veľa vecí, pomohli sme veľkému poč-
tu rodín. Aktivity sme robili na celom Slovensku, keďže žijem pri Ko-
šiciach, samozrejme som sa zameriavala na tento kraj. Mali sme tu aj 
svoje centrum, ktorého aktivity a zariadenie sme presunuli do Centra 
Liberta. 
Veci sa kryštalizovali a prišiel čas na vznik združenia v Košickom kraji, 
tak som to cítila. Vzniklo občianske združenie ONAS, neľutujem toto 
rozhodnutie, práve naopak. Myslím si, že za ten krátky čas sme toho 
stihli dosť. Mojou motiváciou sú moje výsledky, to že pracujem pre 
dve združenia je v pohode. No v čase projektov, správ a podobne, 
radšej preč odo mňa, vtedy som na nevydržanie. Rodina si už asi aj 
zvykla na moje stresové stavy, vtedy deti majú Jarka. 

Napĺňa ťa práca s rodinami inak obdarených detí?
Nerobila by som túto prácu, keby to tak necítim. 

Iveta Burianeková

AkčNÁ žIENkA
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TERAPIE ¨

Speedfitness
Nikdy by ma nenapadlo, že je možné ho 
vyžiť ako súčasť rehabilitácie. Samozrejme, 
treba vedieť, ktoré svalové partie posilňovať 
a  ktoré, naopak v  prevahe sú. Bolo k  tomu 
treba dobrého a otvoreného fyzioterapeuta, 
trpezlivého trénera a nemalú dávku odvahy. 
„Ale to je v Tvojom prípade kontraindikova-
né“,	počula	som	neraz.	Je.	A?

Absolvovala som x terapií, ktoré boli mojim 
stavom, pre istotu, kontraindikované. Áno, 
mala som kus odvahy, nielen ja, ale i človek 
na druhej strane. Ale stálo to za to.

Speedfitness v štúdiu Icon v Galante absol-
voval už nejeden vozičkár. Na ľudí ako ja bola 
majiteľka zvyknutá. Nechápavo však krútila 
hlavou, keď záťaže pri cvičení presahovali 
záťaže bežných „zdravých“ ľudí. „Som zvyk-
nutá tvrdo makať“, odvetila som s úsmevom  
a spomenula si na  týždne tvrdej driny, kto-
rých výsledok bolo zodvihnutie ruky či vy-
plazenie jazyka. Také bežné veci...

O  čo vlastne pri speedfitness ide? O  kon-
trakciu svalových partií vplyvom elektrické-
ho impulzu. Sval sa sťahuje niekoľkonásobne 
viackrát ako pri bežnom tréningu v posilňov-
ni. Je to tým, že impulzy sa vysielajú zároveň 
do  celého tela. Nie je teda zvláštne, ak sa 
z Vás po 15 minútach valí pot ako po hodino-
vom tréningu v posilňovni. 

A čo mi to dalo?
Bolo krásne slnečné predpoludnie a  ako 
reakcia na  „flexibilitu“ našich úradov predo 
mnou stála neľahká úloha – bez pomoci si 
z  auta vyložiť a  naložiť invalidný vozík. Re-
akcia môjho kamaráta o  niekoľko týždňov 
neskôr: „To mi chceš povedať, že toto nakla-
dáš	a vykladáš	sama?“	No	nepredbiehajme.	
S  úsmevom si spomínam na  ten deň, kedy 
na  mňa dávali pozor manžel so švagrinou. 
So založenými rukami museli v  náhodných 
okoloidúcich vzbudzovať rôzne reakcie. 
Sťažka som prešla ku kufru auta. S námahou 
som ho otvorila. A s veľkou dávkou dôvtipu 
som si vybrala spomínaný vozík. Lenže teraz 
opačný proces... To už taká zábava nebola. 
Napriek pochybnostiam švagrinej som to 
zvládla. Nevadí, že modrinové kolená som 
mala ďalšie dva týždne. „Ty musíš mať inak 

silné brucho,“ poznamenala, keď som po-
sediačky naložila vozík. „A  ruky...“ Hádajte 
čomu za to vďačím, okrem svojej nezlomnej 
vôle?

Na speedfitness nedám dopustiť. To, čo mno-
hí zdraví odmietajú, lebo je to príliš náročné, 
tam chodím s úsmevom. Drina a odhodlanie 
zvládnuť prekážky kráčajú ruka v  ruke... „Ty 
máš aké svalnaté ruky...“ poznamenal kama-
rát,	keď	ma	uvidel	v tielku.	Usmiala	som	sa.	
Ja a Timea z Iconu vieme, čo všetko sa za tým 
skrýva.

Speedfitness je skvelá prevencia atrofovaniu 
svalstva. Nevravím, že z ľudí robí kulturistov. 
Sú však paralyzovaní vozíčkari, ktorí sa práve 
vďaka speedfitness bez námahy udržujú vo 
forme.

Dagmar Sváteková

O týchto	metódach	Vám	málokto	povie.	Ak	vôbec.	Na veľa	vecí	som	spočiatku	pozerala	ako	blázon.	U lekárskej	verejnosti	vzbudzovali	skôr	
zhrozenie. Na druhej strane, progresu sa tešil každý. Najmä ak nevidel za oponu. 

Vyskúšali sme... alebo viac hláv – viac rozumu

MyŠlIENka Na dNES

 Skúste vystúpiť z vlaku, do ktorého ste sa narodili a posadili vás do neho vaši rodičia. V tom vla-
ku ste priviedli na svet svoje deti, ktoré už v tom vlaku robia všetko preto, aby z neho išli von spo-
lu s vami - rodičmi. Oni nechcú odísť od tých ľudí vo vlaku, ale chcú od nich odpútať vás - rodičov, 
aby ste sa naučili počúvať svoje deti a nie to, čo o vašich deťoch tvrdia iní. Vy si musíte vybudovať 

svoj názor. Vy ste ich rodičia a vy ste za ne zodpovední. Ich budúcnosť je iba vo vašich rukách 
a nie rukách niekoho iného. Robte pre ne to, čo cítite, nie to, čo vám kážu cítiť, veriť a prijať.

(Mária Helexová)
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Na zasadnutí Výboru pre osoby so zdravot-
ným postihnutím, konaného dňa 20.11.2014 
nás informoval zástupca Ministerstva do-
pravy, výstavby a  regionálneho rozvoja 
o dôležitej veci, o zmene postupu na vyba-
venie bezplatného používania diaľnic oso-
bami so zdravotným postihnutím. Zmenou 
zákona došlo k rozšíreniu oprávnených osôb 
a  teda o  oslobodenie od  úhrady diaľničnej 
známky môžu žiadať všetci tí, čo sú držiteľmi 
parkovacieho preukazu. Doteraz to bolo tak 
iba v  prípade poberateľov peňažného prí-
spevku na zvýšené výdavky spojené s pre-
vádzkou osobného motorového vozidla 
(príspevku na benzín).

Oslobodenie od poplatku za použí-
vanie platených ciest od 1.1.2015
Od  1. januára 2015 nadobudne účinnosť 
zákon č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke. 
Ministerstvo dopravy, výstavby a  regionál-
neho rozvoja Slovenskej republiky plánova-
lo zaviesť od účinnosti tohto zákona systém 
elektronickej diaľničnej známky. Situácia je 
ale taká, že nový systém ešte nie je funkčný 
a tak mení sa aj plánovaná forma oslobode-
nia od úhrady diaľničnej známky.

Pri žiadosti o  oslobodenie motorového vo-
zidla od  úhrady diaľničnej známky žiadateľ 
musí osloviť Národnú diaľničnú spoločnosť, 
a.s. (ďalej len „NDS“) a  spolu s  predložením 
príslušného parkovacieho preukazu požiadať 
o vydanie oslobodenia od úhrady diaľničnej 
známky. Kópia preukazu je pre NDS veľmi 
dôležitá, pretože preukazy môžu mať i vyme-
dzenú časovú platnosť (napríklad pol roka).

Kontrola úhrady diaľničnej známky bude 
prebiehať rovnako ako v  súčasnosti. Vo-
diči musia pre preukázanie oslobodenia 
od  úhrady diaľničnej známky predložiť po-
tvrdenie od  NDS – to musia vodiči spolu 
s parkovacím preukazom nosiť so sebou.

Podľa § 7 písm. h) zákona č. 488/2013 Z. z. 
o  diaľničnej známke sú od  úhrady oslobo-
dené vozidlá zaregistrované osobou, ktorá 
je držiteľom parkovacieho preukazu a podľa 
§ 7 písm. i) sú od úhrady diaľničnej známky 
oslobodené vozidlá, ktorých prevádzko-
vateľom je osoba,  ktorá používa vozidlo 
na poskytovanie sociálnej služby podľa oso-
bitného predpisu [1] a neposkytuje sociálnu 
službu s  cieľom dosiahnuť zisk a  o  tomto 
vozidle účtuje podľa osobitného predpisu 
[2]. Pre fyzickú osobu s ťažkým zdravotným 
postihnutím, ktorá je podľa posudku odká-
zaná na  individuálnu prepravu osobným 
motorovým vozidlom alebo má praktickú 
slepotu oboch očí, vyhotoví príslušný orgán 
parkovací preukaz na základe právoplatné-
ho rozhodnutia o parkovacom preukaze. Pri 
oboch prípadoch, pre fyzickú osobu s  ťaž-
kým zdravotným postihnutím i pre prevádz-
kovateľa sociálnych služieb, platí povinnosť 
sa zaregistrovať u  správcu výberu úhrady 
diaľničnej známky, v tomto prípade u NDS.

Žiadatelia podľa § 7 ods. 3) zákona č. 488/2013 
Z. z. o diaľničnej známke poskytujú najmä na-
sledujúce údaje:

•	 obchodné	meno,	adresu	miesta	podnika-
nia (iba právnické osoby),

•	 meno	a priezvisko,
•	 dátum	narodenia,
•	 adresu	bydliska,
•	 štátnu	príslušnosť,
•	 číslo	OP	alebo	pasu,
•	 evidenčné	číslo	vozidla,
•	 krajinu,	kde	je	vozidlo	registrované,
•	 kontaktné	údaje	a tiež	údaje	potvrdzujúce	

nárok na oslobodenie od úhrady:

» kópiu rozhodnutia o vyhotovenie parko-
vacieho preukazu,

» kópiu parkovacieho preukazu,
» kópiu technického preukazu vozidla, prí-

padne vozidiel,
» kópiu zriaďovacej listiny – iba právnické 

osoby.

Predložené údaje sa registrujú u  správcu 
úhrady diaľničnej známky, respektíve u ním 
poverenej osoby a  žiadateľ o  oslobodenie 
od úhrady diaľničnej znám ky dostane po re-
gistrácii potvrdenie od NDS, ktorým sa bude 
musieť preukázať pri kontrole PZ SR.

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

Podľa správy zástupcu Ministerstva do-
pravy, výstavby a  regionálneho rozvoja SR 
na zasadnutí Výboru pre osoby so zdravot-
ným postihnutím, konaného dňa 20.11.2014 
a  ďalších informácií spracoval Mgr.  Tibor 
Köböl, zástupca skupiny organizácií osôb 
s telesným postihnutím vo Výbore pre oso-
by so zdravotným postihnutím Rady vlády 
SR pre ľudské práva, národnostné menšiny 
a rodovú rovnosť.

¨ POMOC PRE INAK OBDARENÝCH

Oslobodenie od poplatku za používanie platených ciest od 1.1.2015

Verím

Nepoznám Tvoju tvár,
nepoznám farbu Tvojich očí,

ani akú máš postavu, či farbu pleti.
Hoci nepoznám Tvoju podobu,

verím, že si.

Že slová prorokov,
cez ktorých nám dávaš svoje prísľuby

a neustále nás nabádaš k dôvere v Teba,
sú pravdou, ktorou nám dávaš nádej,

že raz budeme plne zaodetí Tvojou 
večnou láskou.

Ty neklameš a plníš svoje slová,
dokázal si mi to neraz a znova.

Že tie hlboké stopy v piesku nie sú veru 
moje,

ale že mnohokrát som práve ja na chrbte 
samotného Boha.

Že tie povzdychy a prosby sú vypočuté
a Ty môj Pane prichádzaš práve v tom,
kto možno v pravej chvíli je mi oporou.

Vieš kedy som Ťa volala
a Ty si mi prišiel naproti.

Chcem sa Ti týmto vyznaním poďakovať.

Za tých,
cez ktorých si mi ukázal a dokázal,

že zostávaš so mnou po všetky dni môjho 
života.

A verím, že pokiaľ moja viera v Teba bude 
pevná,

nestanú sa tie slová opakom,
ale verím  aj v to Pane, že tá láska Tvoja,

je mojej lásky pravým opakom.

- Vl.tv.m.b -
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Autizmus prichádza v rôznych formách, spô-
soboch a  podobách. My s  našim Maťkom  
neoslavujeme len 2. apríl ale aj 17. november.

Keď sa obzerám do minulosti, neustále sa pý-
tam,	kde	som	ja	urobila	chybu?	Keď	sa	Mar-
tin narodil v  26.týždni tehotenstva (na  za-
čiatku bol oživovaný), ale potom zabojoval, 
do  dvoch rokov sa relatívne správal ako tie 
ostatné bábätká, len zaostával v  pohybo-
vých zručnostiach. „Len“ som použila zá-
merne, v dvoch rokoch sa nedokázal ani sám 
pretočiť na brucho, ale stále i keď mu diag-
nostikovali detskú mozgovú obrnu ,vzhľa-
dom na  jeho oneskorený pohybový vývoj, 
sledoval svojim očkami okolie a bol kľudný, 
prítulný, nekričal, usmieval sa, odhliadnuc 
od jeho pohybového nedostatku, úplné nor-
málne dieťa. Cvičili sme, makali, absolvovali 
operáciu pruhu, problémy s haemangióma-
mi (nezhubné krvné nádory na  koži). Stále 
v  jednom kole, až jedného dňa sa Martin 

zmenil, začal kričať, neprimerane reagoval, 
nechcel poobede spávať, stále mal potrebu 
pohybovať sa a tak je to dodnes. Podarilo sa 
nám ho naučiť sedieť, chodiť, ale zatiaľ sa ne-
naučil rozprávať a v spojení so spomínanou 
detskou mozgovou obrnou sa jeho náhrad-
né komunikačné schopnosti veľmi ťažko 
rozvíjajú. Porozumenie Maťka je výborné, 
ale ťažké je spojiť ich aj s vôľou niečo robiť. 
Nechcem to tu už ďalej rozoberať, chcem len 
zdôrazniť, že v  týchto problémoch, vďaka 
Bohu sme s manželom na Maťka dvaja. 

Okolie autizmus vníma okrajovo a  rovna-
kým spôsobom ho vníma aj štát. My s  na-
šim Martinom sme vzorka autizmu, ktorý je 
na  konci reťazca, v  stupni najťažší. Sú deti, 
ktoré sú na  tom lepšie, alebo sú v  jednom 
smere až géniovia. Ale, čo sa týka spojenia 
rodín s deťmi s týmto fenoménom, je to bie-
da. Nevieme o  sebe a  ak áno, tým, že nám 
nikto nepomáha, nemôžeme niečo vytvoriť. 

Druhá vec je tá, že mnohí z nás sa s tým ešte 
stále nevyrovnali a snažíme sa držať v úzadí. 
Ale ak to budeme riešiť mlčaním, nikdy sebe, 
píšem hlavne „sebe“ (ak my tu nebudeme, 
kto	 sa	 postará	 o  naše	 deti?)	 nepomôžeme,	
naše deti necháme napospas neistote, spo-
ločnosti, ktorá na to nie je nastavená.

Som jedna z Vás a chcem aj za Vás hovoriť, 
ale musíte ma podporiť. Chápem, že nie 
každý má tú odvahu, ale niekto to urobiť 
musí. Keby do Kalkaty neprišla Matka Tereza, 
dodnes by množstvá úbožiakov tvorili sú-
časť odpadu v  uliciach mesta. Tiež začínala 
sama, ale keď ostatní uvideli, že to má zmy-
sel, začali robiť to isté.

Nie je dôležité akým spôsobom prišli na svet 
naše deti, ale to, že nám priniesli možnosť 
zmeny myslenia, postojov a zmyslu života.

Mária Helexová

Vianoce sú symbolom rodiny. V  príbehu 
matky Márie, ktorá niesla pod svojím srdcom 
najväčší dar lásky Boha pre človeka, je ukryté 
podobenstvo pre nás rodičov „inak obdare-
ných detí“, ako prijať obrovské ťažkosti živo-
ta, s vierou, nádejou a láskou. S našimi deťmi 
prechádzame podobnú cestu, ako náš vzor 
najsilnejšej ženy z pomedzi žien, ktorá prijala 
život pod svojim srdcom, pre človeka za ne-
pochopiteľných okolností. Musela odísť 
z bezpečia svojho domova, spolu so svojim 
mužom Jozefom, ktorý tiež musel prejsť ces-
tou prijatia tejto zvláštnej okolnosti. Museli 
odísť do Betlehema, kde sa pre matku oča-
kávajúcu príchod najväčšieho daru pre člo-
veka, nenašlo miesto v ľudských príbytkoch. 
Miesto dôstojné pre budúceho kráľa. Lež 
zvieratá a pastieri v maštaliach  za mestom, 
boli prví svedkovia, ktorí uzreli zázrak sku-
točného života. Žiaľ ani v tejto chvíli rodina 
tak skúšaná nenašla pokoj a  pred zlobou 
židovského kráľa Hedrodesa, musela utiecť 
pred smrťou, ktorá hrozila malému dieťatku. 
Ale všetko s láskou a pokorou prijali. 

Pre nás rodiny, ktoré máme deti s autizmom 
je táto pravda o  živote a  ťažkostiach nepri-
jatia v spoločnosti dennou realitou. Rodičia 
upadajú do  zažitých a  zatiaľ fungujúcich 
mechanizmov, ktoré ich skúšajú v neľahkom 
osude. Často aj naše deti prichádzajú na svet 
za  „neľahkých“ okolností. Píšem to takto, 
lebo každý rodič vo svojom vnútri odpoveď 

pozná, alebo aspoň tuší. Je o  jeho odvahe 
pomenovať si tieto veci a prijať ich. Tak ako 
svätá rodina musela prijať odvrhnutie, pohŕ-
davé pohľady ľudí vtedajšej spoločnosti a sa-
motu, tak aj rodiny navštívené autizmom, sú 
mnohokrát tejto skutočnosti vystavené. Oni 
sa nevzdali, prijímali pomoc malých a utekali 
pred silou veľkých. Naučili sa byť silní a od-
hodlaní. Naučili sa prijímať. Toto slovo opa-
kujem preto, aby sme sa aj my rodičia naučili 
prijímať pomoc od iných, keď na to príde čas. 

Boh si vybral rodiča a  dal mu svoje dieťa, 
aj v  našich životoch sme dostali prostred-
níctvom našich detí zmysel života. Chrániť 
a prijímať tento dar. Bez nášho silného a od-
vážneho postoja to však nepôjde. Každý má 
na  výber, aj Jozef mohol odísť a  zostal, aj 
Mária mohla odmietnuť a prijala. Vôľu Boha. 
Je to o hodnotách, ktorým človek verí a veril. 
Vnútorný boj je o tom, aby zocelil ducha. 

A  preto Vám drahí rodičia detí s  autizmom 
prajem, aby Ste vytrvali a nevzdávali sa, lebo 
naše deti sú obdarovaním pre nás i spoloč-
nosť. Prišli ako zmena, ktorej sa už nikto 
neubráni. Sú dôsledné a  intenzívne v  tlaku 
na  nás i  spoločnosť. Otvorme svoje oči, uši 
a hlavne srdcia, aby sme im to uľahčili. Pra-
jem Vám všetkým pokojné a šťastné sviatky, 
veľa Božej lásky a rodinnej pohody.

Mária Helexová

POMOC PRE INAK OBDARENÝCH ¨

17. november - SVETOVý DEň PREDčASNE NARODENýCH DETí 

Život znamená snívať. (Schiller)
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¨ SPOLOČNOSŤ NA POMOC OSOBÁM S AUTIZMOM

Dňa 16. júna 2014 sa začala naša ťažká cesta za neistou zmenou. Boli 
sme prví, ktorí aspoň cez FB poukázali na stav v živote jednej kon-
krétnej rodinky, ktorá doplatila na  zlú legislatívu v  sociálnom sys-
téme. Pre tých, ktorí nie sú na tejto sociálnej sieti pridávam znenie 
otvoreného listu, aby Ste sa dostali do obrazu.

Drahí naši FB priatelia!

Možno Ste aj vy priateľmi Katky Matejkovičovej, ktorá má ťažko cho-
rého synčeka Paťka, ktorý už vyše mesiaca bojuje v nemocnici s ne-
priazňou osudu. Mamina je po celý čas s ním, lebo bez nej by to lekári 
s Paťkom vzhľadom na jeho poruchy správania a istú rečovú bariéru 
nezvládli. Ak ste niektorí poberateľmi opatrovateľského príspevku vie-
te, že ak prekročí klient, na ktorého štát prispieva dávku na opatrova-
nie pobyt v zariadení ako je napr. nemocnica, v ďalšom mesiaci o istý 
čas naviac, sa príspevok skráti o čas jeho pobytu v príslušnom zariade-
ní. Zo zákona ste povinní o takejto skutočnosti informovať príslušný 
úrad, pod ktorý spadáte. Keďže zákon nepamätal aj na takú možnosť, 
že klient /dieťa/ nemôže vzhľadom na iné okolnosti byť v nemocnici 
bez matky, ako opatrovateľky, táto ako poberateľka opatrovateľské-
ho príspevku v podstate bude vo väzení, lebo od malého nemôže ísť 
ani na krok, lebo ho musí strážiť, aby si nepovyťahoval hadičky z tela, 
pracuje ešte ťažšie a v oveľa v väčšom diskonforte a keď bude s Pať-
kom nútená byť v nemocnici ešte mesiac, možno na nedomyslenosť 
zákona nedostane budúci mesiac ani cent. Je to hrozné, ale nemá sa 
ako brániť. Lebo tým, že sa o malého stará, má akurát čas vybehnúť si 
zjesť nejaký obed, ktorý si už ani nedovolí zaplatiť, vzhľadom na ceny 
za celodennú stravu v nemocnici, ktoré sú neuveriteľne drahé. Je nú-
tená ako mnoho iných mamičiek žiť momentálne na  suchej strave, 
alebo niečom varenom, čo jej prinesú priatelia. Mrzí ma, že žijeme 
v štáte, ktorý odmeňuje tých, ktorí nič nerobia a trestá matky ako je aj 
táto, ktorá urputne bojuje o život svojho syna a je bytostne odkázaná 
na tento príspevok. Prosím Vás priatelia rozpošlite tento môj príspevok 
a zdieľajte, možno Katke niekto pomôže. Ja som sa snažila už o nejaké 
aktivity, ale minuli sa účinku. A možno Katka nie je jediná taká matka, 
týmto pomôžeme možno ďalším.

Takto sa dňa 16 júna 2014 začala naša ťažká cesta za neistou zmenou. 
Na začiatku toho bola SPOSA BB, teda ja Mária Helexová, nechcem 
sa chváliť, ale niekedy treba vyjsť z úzadia a povedať, že som tu sku-
točne ako predseda OZ, ktorému záleží na svojich členoch a ich osu-
doch. Spustila som to okolo pol deviatej večer, keď mi pred tým Kat-
ka poslala bezradnú správu o tom, že v nemocnici budú oveľa dlhšie 
ako si myslela. Pár dní pred tým ma poprosila, aby som sa o tom, čo 
jej hrozí poinformovala na príslušnom úrade pod ktorý patrí, žiaľ od-
poveď bola jasná, zákon nepustí. 

Po uverejnení môjho listu na FB sa začala veľká, malá akcia. V priebe-
hu týždňa  môj list mal okolo 3800 zdieľaní, dnes je to už len 3665, 
nevadí. Po  desiatich minútach po  zverejnení sa mi ozvala aj pani 
dnes už europoslankyňa Janka Žitňanská , ktorá promptne zareago-
vala a posunula interpeláciu ministrovi PSVaR Richterovi, ktorý však 
túto neprijal. Na základe týchto podkladov vyšiel aj článok v jednom 
nemenovanom týždenníku o Katke a tomto probléme.  

Pani poslankyňa bola myslím začiatkom augusta  aj v Banskej Bys-
trici, kde som jej predkomunikovala stretnutie s  pánom doktorom 
s DFN, ktorý jej poskytol k problematike  konkrétne stanovisko, ná-
sledne sa osobne u mňa zastavila a túto problematiku prebrala.  Za-
čiatkom septembra ma mailom kontaktovala a sľúbila, že pán Lipšic  
to prednesie na zasadaní parlamentu, žiaľ, ani toto nezabralo, lebo 
komunálne voľby boli prednejšie. Pani Žitňanská urobila, čo mohla, 
žiaľ tam, kde by to mali chápať, vzhľadom na množstvo fundovaného 
pomocného byrokratického personálu, nie. 

A  tak sa pomôcť odhodlala krásnym gestom pomoci V  siedmom 
nebi Ivetka Burianeková, s ktorou sme sa zoznámili niekedy koncom 
apríla. Moju výzvu na FB venovanú Katke zdieľala a po večeroch sme 

si písali. Vedela som o jej myšlienke, ktorú pre Katku a Paťka vysní-
vala, mala moju  podporu. Keď v novembri Katka,Paťko a Natka boli 
v telke Ivetka krásne odprezentovala problém, ktorý som ja započala 
v júni tohto roku. Som rada, že sa našla žena podobná mne, ktorá má 
tie správne hodnoty a životné postoje. A týmto chcem povedať, že 
spájanie je jediná možnosť zmeny , nie je dôležité, aké majú rodiny 
problémy s postihnutiami svojich detí, ale to, ako dokážu navzájom 
komunikovať a  hľadajú spoločné cesty. Chcem sa poďakovať všet-
kým, ktorí pomáhali Katke , či tu v nemocnici v BB, alebo zdieľaním 
môjho listu cez FB, nemenovaných, ktorí ju podporili finančne a mo-
rálne. Aspoň krstnými menami spomeniem tých, ktorých poznám 
- Alenke, Miške, Andrejke, Ivetke, Evke, Janke a mnohým iným. A dú-
fam, že spájaním zmeníme nemenné. 

Mária Helexová

SPOSA BB a jej aktivity
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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 po-
skytujú 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 po-
stihnutia bude trvať dlhšie ako 12 mesiacov

•	 musí	ňou	byť	uznaná	posudkovou	činnosťou	a musí	spĺňať	predpí-
sané kritériá

Osoba je znevýhodnená
Sociálnym dôsledkom ťažkého zdravotného postihnutia je znevý-
hodnenie, ktoré má z dôvodu jej postihnutia v porovnaní s osobou 
bez zdravotného postihnutia rovnakého veku, pohlavia a za rovna-
kých podmienok a ktoré nie je schopná z dôvodu postihnutia pre-
konať sama.

Kde možno požiadať o príspevok
O poskytnutie peňažného príspevku na kompenzáciu treba požia-
dať na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny príslušnom podľa mies-
ta 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 postihnu-
tia je zmiernenie alebo prekonanie sociálneho dôsledku poskyto-
vaním 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 kalendár-

neho 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 oso-
by a spoločne posudzovaných osôb.

Príspevok na opatrovanie
Možno ho poskytnúť len jednej oprávnenej osobe, ktorá opatru-
je ŤZP osobu nad 6 rokov, ktorá ho na základe posudku potre-
buje.

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 zaria-
denie.

Príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov
Slúži na kompenzáciu zvýšených nákladov na diétne stravova-
nie, obuv, odev, zariadenie bytu, ale aj užívanie auta či starostli-
vosť 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 po-
ruchy uvedené v prílohe č. 5 v prvej skupine (36,77 €) /zákona 
č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkov na kompenzáciu ťaž-
kého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niekto-
rých zákonov v znení neskorších predpisov,

b) 9,28% sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú 
osobu ustanovenú osobitným predpisom pre choroby a po-
ruchy 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 po-
ruchy 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 prevádz-
ky 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  svo-
je pracovné, rodinné, vzdelávacie alebo iné aktivity na základe 
preukázaných výdavkov, ak je odkázanosť na IP OMV podľa §14 
ods. 6 Zákona 447/2008 Z.z.

Výška: mesačne môže byť najviac vo výške 51,02 % sumy životné-
ho minima (101,07 €).

Príspevky z UPSVaR



10  I  Inak obdarení  I  december 2014

¨ PRÍSPEVKY A NADÁCIE

PEňAžNý PRíSPEVOk NA kÚPU OSOBNÉHO mOTOROVÉ-
HO VOZIDLA
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.

Peňažný príspevok možno poskytnúť fyzickej osobe s ŤZP, ktorá je od-
kázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom a:
•	je	zamestnaná	alebo	preukáže,	že	bude	zamestnaná,	alebo
•	sa	jej	poskytuje	sociálna	služba	v domove	sociálnych	služieb,	špe-

cializovanom 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	navštevo-
vať školské zariadenie a  osobné motorové vozidlo bude využívať 
najmenej dvakrát v týždni na účely prepravy do zamestnania, škol-
ského zariadenia alebo do domova sociálnych služieb, špecializo-
vaného zariadenia alebo denného stacionára  a dvakrát späť.

Výška peňažného príspevku sa určí percentuálnou sadzbou v závis-
losti 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.

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

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

PRíSPEVOk NA kÚPU ZDVíHACIEHO ZARIADENIA
Zdvíhacím zariadením sa kompenzuje znížená schopnosť prekoná-
vať architektonické bariéry. 

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 zá-
klade verejného zdravotného poistenia, s  výnimkou druhého me-
chanického 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 vedo-
mostí, zručností a schopností na používanie pomôcky alebo overe-
nie schopností používať pomôcku.

Úprava pomôcky je jej prispôsobenie individuálnym potrebám 
osoby s ŤZP, vrátane zavedenia upravenej pomôcky do prevádzky.

DRUHY PRíSPEVkOV Z ÚRADU PRÁCE

PARkOVACí PREUkAZ
Jeho vydávanie upravuje zákon o peňažných príspevkoch na kom-
penzáciu ťažkého zdravotného postihnutia.

Postihnutému, ktorý je odkázaný na individuálnu prepravu osob-
ným 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 ne-
vyhnutné, môže vodič takého auta vchádzať aj tam, kde je doprav-
nou 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 ale-
bo prechodného pobytu, doklad o tom, že ide o občana SR s trva-
lým 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 preu-
kaz. 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-

nom príspevku na kompenzáciu alebo rozhodnutie o preukaze. 
Pri rozhodovaní o preukaze sa žiadosti podávajú na oddelení po-
sudkových 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 sprievod-
cu, dostane preukaz fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postih-
nutím so sprievodcom.

Žiadosť o jeho vydanie musí obsahovať: 
meno a priezvisko žiadateľa, dátum narodenia, adresu trvalého ale-
bo prechodného pobytu, doklad o tom, že ide o občana SR s trva-
lým alebo prechodným pobytom v SR, rodné číslo, lekársky nález.

Nezabudnite sa informovať na prípadné zľavy pri platení poplat-
ku v lekárni a v zdravotníckych zariadeniach, na pošte sa opýtajte 
na možné zľavy, prípadne oslobodenie od koncesionárskych po-
platkov za rozhlas a televíziu, ak máte záujem o kultúru či špor-
tové podujatia, pýtajte sa na možnosť zliav, takýto občan je oslo-
bodený od poplatku za vydanie stavebného povolenia na zmeny 
stavieb na bývanie, na príslušných miestnych či mestských úra-
doch 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.



NOVÁ ADRESA:

Tulská 2
960 01 Zvolen

BEZPLATNÁ LINKA:

0800 105 707

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

OSTATNÉ PRODUKTY NAJVYŠŠEJ KVALITY

Šikmá plošina do zákrut Priama plošina

Sedačka PlatinumSchodisková sedačka

Zvislá plošina

Stropný zdvihák

Schodolez Yack

Zvislá plošina v šachte

Stropný zdvihák

Schodolez Sherpa

ČO MÁME PRE VÁS NOVÉ



Volajte bezplatnú linku 0800 105 707

ŽIME BEZ BARIÉR
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�	Bezplatné zameranie a doskúšanie u vás

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

�	Aj atypické zariadenia na mieru - vlastní projek-
tanti, slovenská výroba plošín)

�	Výhoda el. prívodu bez batérií - môže jazdiť bez 
obmedzenia, nevybije sa)

�	Mimoriadne dlhá životnosť - aj 15-ročné zaria-
denia bez poruchy

Podrobnejšie informácie nájdete na www.spig.sk

Vnútorná šikmá plošina do zákrut

Vonkajšia zvislá plošina bez ohradeniaVonkajšia zvislá plošina s ohradením

Vnútorná šikmá plošina do zákrutVnútorná zvislá plošina bez ohradenia Vnútorná zvislá plošina bez ohradenia

Šikmá schodisková plošina do zákrut



�	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)

Ergolet
s vertikalizačným vakom Ergolet s vertikalizačným vakom

Schodisková sedačka Platinum

ŽIME BEZ BARIÉR

Schodolez YackSchodolez Sherpa

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



 

PODPORUJEME PROJEKT

foto: Katarína Orešanská

Podrobnejšie informácie nájdete na www.spig.sk
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PEňAžNý PRíSPEVOk NA PREPRAVU
Peňažný príspevok na prepravu slúži na za-
bezpečenie prepravy osoby s ŤZP na jej pra-
covné, vzdelávacie, rodinné alebo občianske 
aktivity, ak je odkázaná na individuálnu pre-
pravu osobným motorovým vozidlom.

Podmienky nároku
Peňažný príspevok sa poskytne, ak:
•	 je osoba s  ŤZP odkázaná podľa komplex-

ného posudku na  individuálnu prepravu 
osobným motorovým vozidlom,

•	 osoba s  ŤZP na  svoje pracovné aktivity, 
vzdelávacie aktivity, rodinné aktivity alebo 
občianske aktivity využíva prepravu za-
bezpečovanú osobou, ktorá má oprávne-
nie na vykonávanie prepravy, obcou alebo 
registrovaným poskytovateľom sociálnych 
služieb,

•	 ak úrad práce, sociálnych vecí a  rodiny 
vydá rozhodnutie o  priznaní peňažného 
príspevku a  toto rozhodnutie nadobudne 
právoplatnosť,

•	 sa má preprava osoby s ŤZP vykonať v čase, 
keď osobné motorové vozidlo, na ktorého 
kúpu sa poskytol peňažný príspevok nie je 
technicky spôsobilé na  premávku na  po-
zemných komunikáciách.

Osoba s  ŤZP je odkázaná podľa komplex-
ného posudku na  individuálnu prepravu 
osobným motorovým vozidlom, ak nie je 
schopná:
•	 premiestniť sa k vozidlu verejnej hromad-

nej dopravy osôb (napríklad autobus ,elek-
trička, vlak, trolejbus) a späť,

•	 nastupovať do  vozidla verejnej hromadnej 
dopravy osôb a udržať sa v ňom počas jazdy 
a vystupovať z takéhoto vozidla alebo

•	 zvládnuť z dôvodu ŤZP inú situáciu vo vo-
zidle verejnej hromadnej dopravy osôb 
najmä z  dôvodu poruchy správania pri 
duševných ochoreniach, vertebrobasilár-
nej insuficiencie s ťažkými závratmi, straty 
dvoch končatín, kardiopulmonálnej nedo-
statočnosti ťažkého stupňa alebo ťažkej 
poruchy sfinkterov.

Podmienka využívania osobného motorové-
ho vozidla na pracovné aktivity je splnená aj 
vtedy, ak osoba s ŤZP podniká, prevádzkuje 
alebo vykonáva samostatnú zárobkovú čin-
nosť v mieste svojho trvalého pobytu.
Peňažný príspevok sa poskytuje na základe 
preukázaných výdavkov na prepravu zabez-
pečovanú vyššie uvedenými osobami.

Peňažný príspevok nie je možné poskyt-
núť, ak:
•	 sa osobe s ŤZP poskytuje peňažný príspe-

vok na kompenzáciu zvýšených výdavkov 
súvisiacich so zabezpečením prevádzky 
osobného motorového vozidla,

•	 je osoba s ŤZP vlastníkom alebo držiteľom 
osobného motorového vozidla,

•	 ak príjem osoby s ŤZP prevyšuje päť náso-
bok sumy životného minima.

žiadosť o príspevok
Žiadosť o priznanie peňažného príspevku sa 
podáva písomne na úrade práce, sociálnych 
vecí a rodiny príslušnom podľa miesta trva-
lého pobytu žiadateľa. Žiadosť musí obsaho-
vať 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 pí-
somnostiach, ktoré je k nej potrebné priložiť.

konanie o príspevku
Konanie o priznanie peňažného príspevku sa 
začína na základe písomnej žiadosti. Podkla-
dom na rozhodnutie o peňažnom príspevku 
na kompenzáciu je komplexný posudok.
Ak sa fyzická osoba podľa lekárskeho posud-
ku nepovažuje za  osobu s  ŤZP, je lekársky 
posudok podklad na  rozhodnutie o  peňaž-
nom príspevku na kompenzáciu.
Ak je podkladom na  rozhodnutie o  peňaž-
nom príspevku na kompenzáciu komplexný 
posudok, lehota na jeho vypracovanie je 60 
dní od začatia konania a  lehota na vyhoto-
venie rozhodnutia je 30 dní od vyhotovenia 
posudku. Ak nemôže príslušný úrad práce, 
sociálnych vecí a  rodiny vzhľadom na okol-
nosti prípadu rozhodnúť v  lehote, môže 
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny pre-
dĺžiť	lehotu	na rozhodnutie	najviac	o 30	dní.

Výška príspevku
Peňažný príspevok je možné poskytnúť me-
sačne najviac vo výške 51,02 % sumy životné-
ho minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu.
Výška príspevku sa určí percentuálnou 
sadzbou v závislosti od preukázaných nákla-
dov na prepravu a od príjmu osoby s ŤZP.

Výplata príspevku
Nárok na  peňažný príspevok vzniká právo-
platným rozhodnutím príslušného úradu prá-
ce, sociálnych vecí a rodiny o jeho priznaní.

Peňažný príspevok:
•	 sa prizná a vyplatí od prvého dňa kalendár-

neho mesiaca, v ktorom sa začalo konanie 
o peňažnom príspevku na kompenzáciu,

•	 sa poskytuje za  celý kalendárny mesiac, 
a  to aj vtedy, keď podmienky nároku boli 
splnené len za časť kalendárneho mesiaca,

•	 sa vypláca mesačne pozadu,
•	 príslušný úrad vyplatí peňažný príspevok 

na prepravu najneskôr do 20 dní od pred-
loženia dokladu o  výdavkoch na  prepra-
vu, ktorý je osoba s ŤZP povinná predložiť 
za  každý kalendárny mesiac, najneskôr 
do  piateho dňa nasledujúceho kalendár-
neho mesiaca.

Povinnosti oprávnenej osoby
Osoba s  ŤZP, ktorej sa poskytuje peňažný 
príspevok, je, okrem iných povinností uve-
dených v § 57,povinná najmä:
•	 predložiť doklad o výdavkoch na prepravu 

za  každú vykonanú cestu za  každý kalen-
dárny mesiac príslušnému úradu práce, 
sociálnych vecí a  rodiny na  vyúčtovanie, 
najneskôr do  piateho dňa nasledujúceho 
kalendárneho mesiaca; tento doklad obsa-
huje najmä údaje o subjekte ktorý zabez-
pečil prepravu, dátum vykonanie prepravy 
a cenu za vykonanú prepravu,

•	 preukázať skutočnosti rozhodujúce na pri-
znanie, výšku alebo výplatu peňažného 
príspevku na kompenzáciu,

•	 písomne oznámiť príslušnému úradu prá-
ce, 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 po-

skytovanie prestalo plniť svoj účel,
•	 ak sa zmenia skutočnosti rozhodujúce 

na trvanie nároku na príspevok (napríklad 
ak osoba s ŤZP po opätovnom prehodno-
tení 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 peňažný 
príspevok na prepravu poskytoval.

Ak sa peňažný príspevok na prepravu priznal 
pred smrťou fyzickej osoby, splatné sumy, 
ktoré sa nevyplatili do  dňa jej smrti, sa ne-
vyplatia.

Jednou časťou života je šťastie, druhou disciplína – a práve ona
je rozhodujúca, pretože bez disciplíny si nevieme

so svojím šťastím nič počať. (Zuckmayer)
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¨ ZOZNAM NADÁCIÍ

Často sa stáva, že v dôsledku zdravotného stavu sa ocitneme v krí-
zových situáciách a potrebujeme pomoc pri získaní finančných  pro-
striedkov na doplatenie kompenzačných pomôcok, alebo v sociál-
nej 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 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	ZŤP
•	 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
•	 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 OZ.
V prípade, že ste tak urobili, treba to uviesť v žiadosti.

ZOZNAm NADÁCIí

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 poskyt-
nutá. Neraz sme sa presvedčili, že možnosť pomôcť finanč-
ne 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 vybave-
nie 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 
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 zria-
denia 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 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 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 for-
me 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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POZITÍVNE MYSLENIE ¨

Denne stretávame množstvo ľudí. Niektorí sú 
nám	blízki,	iní	nie.	V čom	to	je?

Je skvelé, ak máte vo svojom okolí ľudí, s kto-
rými si môžete povedať všetko, skutočne 
všetko.	A viete,	prečo	to	tak	je?	Lebo	vás	ak-
ceptujú takých, aký ste. Nie je im nič na vás 
„divné“, lebo majú podobné skúsenosti. 
S  takýmito ľuďmi nie je problém sa stretnúť 
po dlhej dobe a nadviazať tam, kde ste pred 
mesiacmi či rokmi skončili...

Mám takú kamarátku, veľmi dobrú. Akceptu-
jeme svoju slobodu a  svoje životy. Niekedy 
sme v kontakte denne a niekedy sa nepoču-
jeme celé mesiace. V období, keď si každá rie-
šime svoje, sme v kontakte menej, akoby sme 
potrebovali svoj priestor a keď sa stretneme 
po čase,	viete	čo	vždy	zisťujeme?	Že	vlastne	
riešime podobné veci, podobným spôso-
bom. Dokonca aj knihy sa nám nezávisle do-
stanú do rúk tie isté, alebo s tou istou témou.

Čím	 to	 je?	 Nechcem	 hovoriť	 o  kolektívnom	
vedomí, to je veľmi rozsiahla téma. Myslím si, 
že	je	to	tým,	že	sme	na „rovnakej	vlnovej	dĺž-
ke“ a  to úplne prirodzene. S  takýmito ľuďmi 
sme si oporou a  bezpečným prístavom po-
chopenia, dôvery a rešpektu. Sú akoby časťou 
nás samých...

Potom mám v okolí ľudí, ktorí sú inšpiráciou 
a  mnohé veci sa snažím pochopiť podľa ich 
príkladu v živote. Títo ľudia mi pomáhajú rásť, 
rozšíriť obzor do  nepoznaných obzorov bez 
hraníc, ktoré som si uvedomila, až keď som 
vnímala ich pohľad na svet. Toto sú ľudia in-
špirátori, dajú vám prílev energie a  uveríte, 
že ste schopní dobrých a  veľkých vecí, lebo 
vidíte na  ich príklade, ako to ide. Títo ľudia 
vás pozdvihnú vždy, keď je to potrebné a radi 
sa aj oni dočerpajú pri vás, lebo veria v dobré 
svetlo, ktoré  je aj pre nich vo vás. Cez tých-
to ľudí posúvame naše hranice možností. Sú 
majákmi na našej ceste a ich svetlo nám svieti 
na cestu...

Stretávam sa denne aj s  ľuďmi, s  ktorými sa 
väčšinou zhodneme a sme schopní sa akcep-
tovať. Môžeme spolupracovať, no nie sú mi až 
tak blízki. Nie so všetkým som s nimi v súhla-
se, ale to čo tvoríme svojou spoluprácou má 
svoj dobrý účel a dá sa pekne spolužiť práve 
v týchto oblastiach.

Potom sú okolo ľudia, ktorí mi veľmi nerozu-
mejú a ja aj keď sa ich snažím pochopiť, berie 
mi to dosť pozornosti a času. A zvažujem, či 
to, prečo sa stretneme má skutočne taký dob-
rý účel, že to za ten čas stojí, alebo je lepšie 
nájsť inú cestu.

Nakoniec stretávam ľudí, s  ktorými si veľmi 
nemám čo povedať. Niť rozhovoru radi pre-
trhnú negatívnou narážkou, stálym sťažova-
ním, nič tvorivé z rozhovoru nevyplýva a toto 

je ich trvalé rozpoloženie a nechcú ho zmeniť. 
Akceptujem síce ich slobodu byť aký chcú, ale 
aj svoju slobodu nezúčastniť sa na tom. Preto 
im moja pozornosť nepatrí. Myslím, že tento 
typ ľudí nie je pre šťastný život ten pravý...

Určite	sa	stretávate	ešte	s mnohými	formami	
vzťahov s ľuďmi, či s tým, že v niektorých té-
mach si s človekom veľmi rozumiete a v iných 
témach nie. Tak to je. 

Preto je dobré vedieť, v čom sme s človekom 
v súhlase a akú prioritu má pre nás táto téma. 
Podľa toho si ľahšie utriedime, s kým svoj čas 
skutočne chceme tráviť.

Je ideálne, ak máme okolo seba len ľudí v sú-
hlase vo všetkých oblastiach. Ale nemyslím, 
že to má veľa ľudí. Sami totiž tiež nie sme do-
konalí a  práve cez vzťahy sa v  živote učíme. 
Ak sme nejakú časť života „strácali“ s niekým, 
kto nebol podľa nás pre nás vhodný, verte, že 
to nie je strata. Je tu niečo, prečo sme si ho 
pritiahli a podržali v živote a tá skúsenosť je 
na nezaplatenie.

Prečo?	Asi	každému	rodičia	vraveli:	„nerob	to,	
lebo...“ „nestretávaj sa takými ľuďmi, lebo..“  
A asi každý z nás tieto veci porušoval a hľadal 
vlastnú skúsenosť. Z  nej už skutočne vedel 
lepšie zhodnotiť, čo chce či nechce vo svojom 
živote. 

Je pravdou, že minulé zranenia nás môžu 
ovplyvniť. Ale pravdou je aj to, že skutočné 
pochopenie tejto skúsenosti úplne zruší jej 
moc nad nami a dá nám múdre poznanie.

Ak si chceme začať ľudí pre svoj život vyberať, 
je potrebné ujasniť si v prvom rade seba, svo-
je ciele, účely, čo chcem dosiahnuť a prečo. Čo 
ma	napĺňa,	v čom	vidím	zmysel,	čo	z toho	vy-
plýva. Všetko sa ako vždy začína v nás.

Je dobré byť vďačný za to čo máme, lebo je 
to naším obrazom. Aj to, čo sa nám nepáči, 
lebo minimálne sme to dovolili a našli si dô-
vod nehľadať inú cestu. Ak dokážeme byť 
vďační za svoju minulosť, je to veľký pokrok 

a  kvantový skok pre našu budúcnosť. Lebo 
sme pochopili, prečo minulosť bola aká bola 
a našli v nej zmysel. Bez tohto pochopenia by 
nás totiž stretali tie isté výzvy, len v inom tóne 
či farbe. Pochopením a prijatím si umožňuje-
me pohnúť sa ďalej. Popieraním, odporom, 
neodpustením sebe aj iným sa ďalej nemôže-
me dostať, lebo je to ešte v nás a znovu si to 
pritiahneme.

Je to podobné ako s  jednou pani, ktorú po-
znám. Prvýkrát sa rozviedla, lebo manžel bol 
despota. Druhý manžel bol najprv úplne iný, 
ale	po čase,	znovu	mala	doma	despotu.	Určite	
mal tú vlastnosť niekde vnútri, aj keď skrytú. 
A  spolužitím niečo v  nej ju z  neho vytiahlo. 
A  kým nevyrieši túto otázku v  sebe, aj keby 
mala ďalších partnerov, nebude to iné.

Ak my urobíme zmenu a začneme tráviť čas 
inak, chodíme za  inými ľuďmi, robíme iné 
veci, okolie reaguje.

Najprv „odídu“ tí, ktorým tento spôsob živo-
ta nič nevraví. Potom príde doba, keď možno 
prestaneme mať čas na tých, ktorí naše ciele 
s nami nezdieľajú. Postupne sa možno vyčle-
nia tí, ktorých účel prečo chcú ísť za spoloč-
ným cieľom, je iný. Napríklad, vy chcete v pr-
vom rade napríklad napísať knihu, ktorá by 
možno pomohla ľuďom, ale niekto vidí len to, 
koľko je možné na nej zarobiť a dokedy. A tu 
sa začnú cesty deliť. Účel je iný a ochota dávať 
tejto veci svoju snahu je rozdielna. 

Ale	viete	čo	 sa	 tiež	 stane?	Začnú	prichádzať	
noví ľudia, podobne zmýšľajúci. Lebo rovna-
ké sa priťahuje a  aj oni reagujú. Otvoria sa 
nové možnosti.

Postupne môžu prichádzať ľudia na rovnakej 
vlnovej	 dĺžke.	 Začnú	 sa	 objavovať	 inšpirácie	
a ľudia, ktorí vedia ako ich dosiahnuť. A spo-
ločné	ciele	sa	budú	napĺňať	ľahšie	a rýchlejšie,	
lebo ak budete úprimní k sebe aj iným, bude-
te mať okolo seba tých správnych ľudí.

S Láskou Monika Ponická

„Ako si vyberať do života tých správnych ľudí,
s ktorými sa môžeš deliť o svoje radosti i starosti“
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Neverím na náhody, hlavne nie na tie dôle-
žité náhody. Myslím si, že život je jeden dô-
myselne usporiadaný chaos a zhluk náhod, 
ktoré náhodami ani nie sú. Len sa menia 
podľa toho, ako sa my slobodne rozhoduje-
me a udávame smer svojmu životu. Existujú 
však stabilné križovatky života, kam dôjdete 
tak či onak.

A takýmito „náhodami“ som sa dostala k čí-
taniu časopisu Inak obdarení. Po  prečítaní 
niekoľkých článkov som natrafila na  Dag-
mar a  jej stručný životný príbeh. Štýl písa-
nia ma zaujal, moje ezoterické a empatické 
vnímanie mi vravelo, že o tejto žene budem 
chcieť vedieť niečo viac. Že sa to neskončí 
len prečítaním jedného či dvoch článkov. 
Nespravila som naozaj nič iné len som veri-
la, že Dagmar a ja si k sebe cestu nájdeme. 
Akýmkoľvek spôsobom.

Stalo sa... Sama už ani neviem ako, ale stalo... 
Prvotná myšlienka, že o  tejto žene chcem 
napísať na svoju stránku sa zmenila na ne-
vyvrátiteľnú istotu. Jej životný príbeh, jej 
osobnosť sa priam pýtajú do  rubriky Stud-
nička osudov. 

Ale po poriadku. Viete, je veľmi ťažké písať 
o niekom, kto svoj príbeh vie zvečniť aj sám. 
Kto je samostatný napriek všetkému a všet-
kým. Kto borí mýtus za  mýtom a  pri kom 
máte pocit, že nestíhate s  dychom. Nepo-
znám túto ženu osobne v štýle face to face, 
ale verím svojím vnútorným inštinktom, 
ktoré ma zatiaľ sklamali málokedy. Verím 
anjelom, ktorí presne vedia, kedy ma majú 
krídlami poštekliť a  ukázať – toto je to, čo 
potrebuješ, čo potrebujú aj ostatní. Verím 
tomu, čo vidím svojimi očami, ak za  nimi 
stoja anjeli. A  vidím dušu s  krídlami. Dag-
marinu dušu a  jej krídla. Možno to znie tak 
pateticky, ale nehanbím sa za to, v čo verím, 
pretože pre mňa to nie je viera. Pre mňa je 
to jeden reálny životný fakt s ktorým žijem 
každý deň. Paradigmy pre mňa nie sú obme-
dzením. A  myslím, že pre Dagmar tiež nie. 
Ako sa hovorí, vrana k vrane sadá a rovnako 
„líznutých“ dušičiek sa to týka o to viac.

Verím v  silu pozitívneho myslenia, verím 
v  zázraky. Verím a  žijem mnohými vecami 
medzi nebom a  zemou a  preto si myslím, 
že Dagmar so svojím osudom je studničkou, 
ktorá by mnohým mohla ukázať, že život sa 
skladá z maličkostí, z  tých maličkostí, ktoré 
nás robia šťastnými, že trápenie sa nad ne-
podstatnými vecami nemá zmysel, pretože 
ako sa sama vyjadrila: „keď nejde o  život, 
nejde o nič“. Toto životné krédo je oveľa re-
álnejšie než si možno myslíte. Nie je to len 
krásny slogan.

Dagmar na  vlastnej koži pocítila, aké je to 
stretnúť sa tvárou v  tvár so smrťou. Aké to 
je, keď vám nedávajú šancu na život a ak by 
sa náhodou stal „medicínsky zázrak“, tak ten 
život bude stáť za... niečo. Vie, aké je to na-
rodiť sa znova a bojovať. Byť Xenou v samej 
sebe a súčasne aj navonok.

Musela bojovať s  tým, že „biele plášte“ sa 
nemýlia, hoci práve ich omylnosť jej dopo-
mohla k  tomu, že sa naozaj musela vracať 
na zem niekde zďaleka. Odtiaľ, odkiaľ sa vraj 
už nevracia. Musela bojovať s prekvapením, 
že sa to nakoniec dá. Dagmar je skrátka kre-
atívna, nech už ide o  čokoľvek. Kreatívna 
a vždy pripravená nevzdať sa.

Dagmar je žena, čo tancuje v daždi na vozí-
ku, žena, ktorá vie, že všetko je možné. Ktorá 
zvláda s  humorom situácie, ktoré by mno-
hých	zložili.	Ale	má	vari	na výber?

Mladá žena, ktorá milovala svoju rodinu, dve 
malé deti, manžela, koníčky, maľovanie, beh, 
kam sa pohla, všade jej bolo plno... Také per-
petuum mobile v  ženskom tele. Obyčajný 
krásny ľudský život so všetkým, čo k  tomu 
patrí.  Až do dňa, keď sa pojem o troch slo-
vách stal skutočnosťou - trombóza artérie 
basilaris. Nie som vyštudovaný lekár, pre-
to tomu rozumiem len ako laik – upchatá 
cieva, ktorá zásobuje mozog. Približne asi 
takto k  vysvetleniu. Pôvodná diagnóza ale 
znela otrava hubami – takže aj liečba bola 
zameraná	 iným	 smerom.	 Výsledok?	 Kóma,	
kóma a  opäť kóma, kedy sa rodina zrejme 
mala pripraviť na  to najhoršie. Lenže Dag-
marxena je bojovníčka hodna svojho mena. 
Nevzdala sa a prešla všetkým tým, čím pod-
ľa lekárov vlastne prechádzať ani nemala. 
Ak to správne chápem, dnes, kedy bývalá 
bežkyňa „beží“ na  vozíku a  snaží sa žiť ne-
normálne normálny život, už vie, čo zname-
ná, že ak nejde o život, nejde o nič. Prešla si 
peklom na zemi, ostali následky, ktoré nie sú 
príjemnou prechádzkou ružovou záhradou. 
Má za sebou skúsenosti a poznatky, ktoré by 

možno rada nepoznala, ale opäť zacitujem: 
„čo ťa nezabije, to ťa posilní“. Dagmar sa roz-
hodla, že aj s tou pani s kosou sa dá svojim 
spôsobom súperiť. Dokázala sa od nej vrátiť 
(nie raz) a  je vďačná za  to, čo má, pretože 
inak to už nie je. Ale možno časom bude. 
Lepšie. Možno raz sa vráti späť tam, kde 
bola, aj keď zmenená životom.

Keď som videla jej tvár, keď som čítala jej 
písmenká, bolo mi jasné, že vidím a  vní-
mam neutíchajúcu energiu pozitivity a bo-
jaschopnosti nepoddať sa osudu. Je to živý 
príklad toho, že zázraky existujú a vôbec nie 
sú ojedinelé. Je to smršť, ktorá vám z hlavy 
sfúkne klobúk... Jej jazda je jazdou životom 
akýmkoľvek spôsobom. Jej jediným snom je 
opäť chodiť. Ďakuje za to, že tieto skúsenosti 
má ona a nie jej deti. Váži si život, lebo vie, 
z čoho sa skladá.

Dovolím si odcitovať úryvok z jej knihy Všet-
ko je možné: „Kedysi som bola odsúdená 
na smrť, potom na zbytok života pripútaná 
na  lôžko, bez pohybu, bez jedinej hlásky. 
Dnes som rada, že som tam, kde som. Aj keď 
chodím iba s oporou a moja reč nie je boh-
viečo. Sú chvíle, keď sa za ňu hanbím, preto-
že zďaleka nie je tou, ktorá znela z reproduk-
torov na rôznych podujatiach. No zároveň si 
uvedomujem, že kedysi som nedokázala 
jednotlivé hlásky ani vysloviť...“

Nedá sa vrátiť život odumretým mozgovým 
bunkám, no dá sa pracovať s tými, ktoré os-
tali. Prepáčte, že som to napísala možno tak 
surovo, ale o tom je Dagmarin príbeh. Má čo 
má a váži si to. Nepomôže jej plakať nad tým  
čo sa stalo, dokázala zmeniť nemohúcnosť 
na zázrak.

Som presvedčená, že jej osudom nebolo 
ostať ležať v  posteli a  trápiť sa. NIE! Tomu-
to ja neverím. Stalo sa čo sa stalo, nik nevie 
prečo a aký to malo význam. Vieme ale to, 
čo je TERAZ. Teraz je Dagmar žijúcim prí-
kladom toho, že ak sa chce, skoro všetko sa 

S kRíDLAmI
NA DUšI...
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dá. Vie, aké je to počúvať srdcom, vie, aké 
je to užmurkať sa pri komunikácii, keď slo-
vá skrátka von nepôjdu, vie, aké je to dávať 
si pozor na  jedlo, lebo nikdy neviete, ktorý 
kúsok v jej prípade (nefunkčnosť dáviaceho 
reflexu) jej môže spôsobiť stretnutie so zu-
batou.

Váži si každú jednu chvíľu v  živote, miluje 
svojich blízkych a  chcela by pomôcť ostat-
ným. Každému, kto si myslí, že jeho život sa 
skončil. Každému, kto si myslí, že tie jeho 
problémy sú najväčšie problémy na  svete. 
No, je to vec subjektívna.

Osobne som rada, že Dagmar je taká, aké 
je. Svet potrebuje duše s krídlami, potrebu-

je slnká na  zamračenej oblohe, potrebuje 
ľudské teplo, úsmev, smiech ale aj očisťujúci 
plač.

Ďakujem krídlatým, že mi umožnili nájsť 
Dagmar. Ďakujem za  to, pretože ak jej prí-
beh pomôže čo i len jednému človeku, tak, 
ako to mám napísané v úvode mojej stránky, 
na anjelských krídlach pribudne ďalšie pier-
ko. Ďakujem za to, že som mohla čítať osob-
né vyznania Dagmar v  jej útlych ale o  to 
za srdce chytajúcich kníh. Práve preto tieto 
písmenká nie sú akýmsi Dagmariným curri-
culum vitae. Sú skôr o mojom osobnom po-
cite z vnímania jej duše. O jej lietaní životom.

S krídlami na duši...

P.S. Dagmar má dar na písanie a svoj životný 
príbeh pretavila do  veľmi zaujímavého čí-
tania. Ako som písala vyššie, ide skôr o útle 
knižky, ktoré sú ale o  to viac emotívnejšie. 
Určite	 ich	 odporúčam	 prečítať.	 Predajom	
kníh sa snaží podporiť OZ Burko, ktoré je 
zamerané hlavne na  postihnuté detičky. 
V  prípade záujmu z  vašej strany o  kúpu 
Dagmariných kníh sa nepriamo stanete tiež 
podporovateľom našej budúcnosti – detí. 

Haniela

http://www.anjelskekridla.eu/clanky/studnic-
ka-osudov/s-kridlami-na-dusi.html

Správajme sa k ľudom na vozíčku normálne. Potrebujú našu pomoc a nie súcit. So smiechom sa dá zvládnuť všetko - niekedy aj život postih-
nutého človeka.

čAJOVÉ kNIžkY

FEJTÓNY - SmIECH NA VOZíčkU

Knižky k šálke čaju, tak svoje štyri motivačné knihy pomenovala autorka Dagmar Svá-
teková.	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 dúška-
mi každý okamih, každú minútu, každý 
deň, lebo nevieme, čo nás čaká. Treba ďa-
kovať za to, že sme tu, zdraví a v pohode. 
Ja to želám každému z Vás, kto číta tieto 
riadky.
Ak máte záujem o tieto knihy môže si ich 
u  mňa objednať. Po  dohode ich pošlem 
na dobierku.

Iveta Burianeková

Ustavične ma vedia prekvapiť nechápavé pohľady oko-
loidúcich, keď popri nich prechádza vozičkár. V  dnešnej 

dobe sa už malé deti v  materských škôlkach učia pracovať 
s najmodernejšími počítačmi, no ich rodičia neraz nevedia po-
môcť s vozíčkom pri obyčajnom prekonávaní obrubníka. Život 
na vozíčku nie je iba čiernou tmou, veď sedia na ňom obyčajní 
ľudia, takí istí ako sme aj my ostatní. Vedia smútiť rovnako, ako 
sa vedia smiať.
Pokúsim sa vás presvedčiť, že štyri kolesá invalidného vozíčka 
sa dokážu krútiť aj vo veselom akorde.
Kamarát - vozičkár, nazvime ho Rasťo, si zašiel s priateľmi na dis-
kotéku	(prečo	nie?)	a presadol	si	na stoličku.	Celou	miestnosťou	
sa ozývala sladučká Celine Dionová so svojim „titanicom“ a pred 
Rasťom sa objavila mladučká dievčina, ktorá ho ťahala na taneč-
ný parket. Rasťo jej však s obdivuhodným pokojom hovorí: „Vieš, 
som po havárii a vozíček som nechal v aute.“
Dievčina sa rozosmiala na plné ústa. Vtedy Rasťo nenápadne 
žmurkol na kamaráta, ktorý mu priviezol jeho štvorkolesové-
ho tátoša. Dievča v miernom šoku vzápätí dotiahol na parket 
a ukázal jej, že aj s vozičkárom sa dá tancovať a šantiť na taneč-
nom parkete. Počas večera sa z nich stali dobrí priatelia.

Janka Prekopová

Ďalší priateľ Martin si k  vozíčku uviazal svojho vlčiaka 
a  vybrali sa na  prechádzku. Obaja prehnali „povolenú“ 

rýchlosť a  tak sa zrazu Martin ocitol v  kanáli pri ceste. Sadol 
si na jeho kraj a čakal, kým pôjde niekto okolo a pomôže mu 
vytiahnuť vozíček z  kanála. Po  chvíli okolo neho prechádzali 
na traktore družstevníci. Všetci mu veselo kývali, ani im však 
nenapadlo zastaviť sa.  
„Asi si mysleli, že nemám čo robiť, tak si sedím v kanáli,“ pove-
dal mi Martin „ale po pár metroch im to asi došlo, tak sa vrátili 
a pomohli mi.“     
Mala som návštevu z Prahy, kde býva moja priateľka Iveta, kto-
rej neodmysliteľným spoločníkom je taktiež vozíček. Spravili 
sme si výlety po Slovensku - zistili, že niekde sa o bariérach iba 
rozpráva, ale zabúdajú ich odstraňovať. Keď sa priblížil deň jej 
odchodu domov  prišla sa k nám rozlúčiť. Nechcela vystupovať 
z auta, vraj je nabalená a vozíček má zasypaný rôznymi veca-
mi... Vtedy sme sa obrátili a naše pohľady sa upreli na zadné 
sedadlo. Mala tam naozaj rôzne veci – iba vozíček chýbal! So 
smiechom, akoby som si ja zabudla obuť topánky, konštato-
vala, že sa poň musí vrátiť, lebo ho nechala stáť doma pred 
bytovkou.

Janka Prekopová
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Ingrediencie:	med, mletá škorica, voda

Postup: V  pohári teplej vody vymiešame 
1/2 ČL škorice a  1 ČL medu. Vypijeme den-
ne ráno nalačno. Môžeme ho používať dlhé 
roky.
Metabolizmu, zníženie hladiny cukru pri 
diabete a  pomáha aj pri artritíde či cho-
lesterole, pri chorobách močových ciest 
a  všeličoho, veď čítajte ďalej. Nezabud-
nite sa poradiť s vaším lekárom o tom, či 
vám to neuškodí.
A tu je niečo viac o zázračnej kombinácii 
med - škorica:
Pri artritíde, okrem už hore spomenutého 
nápoja, zmiešame med s  vodou v  pomere 
1:2. Pridáme 1 ČL škorice, spolu zmieša-
me a  pomaly masírujeme na  postihnutých 
miestach - účinkuje do 2 minút.
Pri bolestiach zubov: Vymiešame 1 ČL škori-
ce s 5 ČL medu. Kašičku aplikujeme na boľa-
vý zub. Tento postup opakujeme 3x denne, 
kým zub bolí.

Na  zníženie cholesterolu: 2 PL medu 
zmiešame s  3 ČL škorice. Kašičku pridáme 
do 450 ml čaju. Čaj do 2 hodín zníži hladinu 
cholesterolu o  10 % (Súkromná poznámka: 
tento postup sa hodí pred kontrolným vy-
šetrením u obvodného lekára.
Pri prechladnutí: Pijeme 3x denne 1 ČL 
roztopeného medu rozmiešaného s  1 ČL 
škorice. Tento proces vylieči väčšinu, aj už 
chronických prechladnutí, kašľov či ochorení 
sínusov.
Med a škorica taktiež lieči žalúdočné vredy 
a plynatosť.
Imunitný systém: Pravidelná konzumácia 
vzájomne zmiešaného medu a  škorice po-
silňuje imunitný systém a  chráni telo pred 
vírusmi a  baktériami. Med obsahuje okrem 
vitamínov aj veľké množstvo železa. Jeho 
pravidelná konzumácia posilňuje biele kr-
vinky, ktoré bojujú s baktériami a vírusovými 
ochoreniami.
Choroby srdca: Pravidelne na  raňajky jesť 
zmiešanú škoricu a  med natrenú na  pečive 
- namiesto lekváru či iných potravín. Táto 
kombinácia zmenšuje aj cholesterol v  ar-
tériách, a  tým pádom chráni aj srdce pred 
infarktom. Taktiež tí, ktorí už sú po  infarkte 
sa takýmito raňajkami denne chránia pred 
druhým infarktom myokardu.
Pred chrípkou ochráni zmes medu a škorice.
Na svieži dych: Ráno kloktáme kašičku 1 ČL 
medu rozmiešaného a 1 ČL škorice rozmieša-
nú v teplej vode.
Na  trávenie: Keď sa denne pred jedlom 

skonzumuje zmiešaný med so škoricou, 
zmenšuje sa tým žalúdočná kyselina a  po-
máha pri trávení aj najťažších jedál.
Pri rakovine žalúdka a  kostí: 1 mesiac 3 x 
denne vypiť 1 PL medu rozmiešaného s 1 ČL 
škorice.
Pri strácaní sluchu: Každé ráno a večer užije-
me med zmiešaný so škoricou v pomere 1:1 
- pomáha pri navrátení sluchu.
Na akné: 3 PL medu rozmiešame s 1 ČL ško-
rice. Pripravíme kašičku, ktorú pred spaním 
natrieme ma akné, ráno akné teplou vodou 
umyjeme. Pri pravidelnom používaní do  2 
týždňov akné zmiznú.
Na infekcie kože, ekzémy a lišaje: V pomere 
1:1 zmiešame med so škoricu. Takto pripra-
venou kašičkou natrieme postihnuté miesta.
Na chudnutie: Každé ráno, nalačno a večer 
pred spaním, vypijeme 2 PL medu a 1 ČL ško-
rice. Necháme ich zovrieť - dobre čítate, s 1 
šálkou vody. Pri pravidelnom pití uvidíme 
výsledky. Okrem toho tento postup v  tele 
nedovoľuje ďalšiemu ukladaniu mastných 
tukov.
Pri únave: Nedávne štúdie dokázali, že cu-
kor v  mede je viac prospešný ako škodlivý 
pre ľudské telo. Ľudia v strednom veku, ktorí 
pravidelne konzumujú med a  škoricu v  po-
mere 1:1 sú pohyblivejší a flexibilnejší.
Pravidelné užívanie ½ PL medu v  pohári 
vody, posypanou škoricou, ráno a po 15 ho-
dine, keď vitalita tela začína opadať pocítime 
už po týždni.

Zdroj: Internet

DOmÁCI LIEk
NA POSILNENIE

ImUNITY

Začiatkom septembra som nabehla do jedného 
obchodíku. Chodím tam rada, pretože za super 
cenu tam nakúpim farbičky a zošity pre deti, po-
môcky do kuchyne a rôzne dekorácie.

Premýšľam čo chcem kúpiť a vchádzam do pre-
dajne. Zrazu mám pocit, že som asi dlho spala 
alebo sa mi sníva. V kalendári prvý septembrový 
týždeň, vonku ešte leto a z regálov na mňa poku-
kujú snehuliaci, hviezdy - kométy a rôzne vianoč-
né dekorácie. To snáď nie, to musí byť len omyl 
alebo ozaj zlý sen!!!! Nepáči sa mi, že Vianoce už 
dávno nie sú Vianocami, že to napätie a čaro sa 
rozplynulo niekde v  regáloch plných všakova-
kých módnych hitov, bez ktorých by sme VRAJ 
nezažili tie pravé Vianoce. Advent ako príprava 
na Vianoce tiež stratil na duchovnom význame 
a získal nech mi je odpustené skôr pomenovanie 
- kupujem aj keď neviem načo a hlavne nech po-
behám všetky obchody a mám  plný kôš.

Viem, darčeky patria k  Vianociam, dokonca aj 
bohato prestretý stôl plný dobrôt...ale kde je 
to čaro Vianoc? V  naháňaní sa za  posledným 
výstrelkom módy, plných nákupných košov 
a nervóznych ľudí v nákupných centrách? Prečo 
vlastne Vianoce nie sú tak čarovné?

Ako dieťa som sa tešila na Vianoce a vlastne sa 
teším na ne aj teraz ako dospelá.

Keď sme boli deti netrpezlivo sme očakávali prí-
chod Mikuláša. Horšie bolo, keď sa vo dverách 
skôr ako milovaný Mikuláš objavil hrôzostrašný 
čertisko. Vtedy nám úsmev zamrzol na  perách 
a  veru pustili sme aj nejakú tú slzu. Všetko ale 

dopadlo dobré a keďže sme sa pred Mikulášom 
trocha nekritický pochválili svojim slušným 
správaním a  zatajili naše prehrešky odmena 
nás neminula. Verili sme na  Mikuláša tak ako 
sme verili že máme nos medzi očami.

V  balíčku sme našli arašidy, lentilky, manda-
rínky - na tú dobu super  tovar, na ktorý mama 
stála v rade niekoľko hodín. Po Mikulášovi sme 
začali sekať ozajstnú dobrotu, pretože Vianoce 
už boli za dverami a Ježiško s anjelikmi chodili 
počúvať pod okná kto je dobrý a kto zlý. Podľa 
toho čo počuli pripravili darčeky pod stromček. 
My sme boli asi veľmi dobré deti, pretože krát-
ko pred Vianocami nám v  noci kým sme spali 
Ježiško doniesol krásny stromček a anjeliky ho 
ozdobili. To sa napätie už stupňovalo. Hútali 
sme, čo nám len ten Ježiško donesie. Spokojní 
sme boli vždy, možno preto, že v telke nevysiela-
li reklamy ako na bežiacom páse a neinformo-
vali nás o najnovších trendoch.

Pamätám, že v  jeden štedrovečerný večer sme 
boli veľmi divokí. Nechcelo sa nám spať a  tak 
sme vystrájali. To viete tri deti v jednej izbe. Naj-
prv slovne upozornila mama, potom otec a keď 
to nepomáhalo na  dvere zaklopal sám Ježiško 
a hrubým hlasom oznámil, že ak neprestaneme 
vystrájať ráno nenájdeme ani jeden darček!!! 
Nakoľko sme boli presvedčení, že Ježiško darče-
ky dáva ale neberie pokračovali sme v šibalstve. 
Ráno po prebudení nastal šok a plač. Všetky dar-
čeky boli preč! Ani jesť nám nechutilo, v  dome 
bolo ticho. Uvedomili sme si našu chybu.

Každú chvíľu sme išli pozrieť ku stromčeku či 
nám Ježiško darčeky vrátil... až večer nastal 
vhodný čas na  vrátenie darčekov. Mohla som 
mať vtedy 8-9 rokov ale zapamätala som si to 
na  celý život. Teraz sa na  tom smejem a  veľmi 
rada spomínam na  tú príhodu. Vtedy ešte boli 
Vianoce Vianocami, nie preto, že vonku bolo 
vždy bielučko a  mráz štípal na  líca. Vianoce 
sa mi zdali byť viac duchovným sviatkom. Veď 
sme očakávali narodenie malého Ježiška, boli 
to sviatky pokoja a lásky, pri štedrej večeri niko-
ho nerušil mobil ani strieľanie petard ako to je 
dnes. Každý tichučko čakal na tichú, svätú noc.

Milý priatelia, kalendárny rok sa pomaly blíži ku 
koncu. Tento rok nás obohatil novými zážitka-
mi, spoznali sme nových ľudí, nové mestá. Niečo 
nám dal a niečo alebo niekoho vzal.

Zvykneme bilancovať, prehodnocovať náš ži-
vot, máme nové predsavzatia a očakávania.

Chcem Vám všetkým popriať v prvom rade po-
kojné prežite adventného obdobia a Vianoc.

Prežite ich v kruhu svojich rodín, hoci aj bez veľ-
kých darov a  plného stola dobrôt -hlavne ich 
prežite spolu a s láskou. V Novom roku 2015 pra-
jem nám všetkým hlavne zdravie, pretože všetci 
si uvedomujeme jeho potrebu a  tiež každému 
z nás kus empatie voči druhým ľudom.

Nezabudnem popriať ani lásku, lebo ako sa vra-
ví, je korením života.

Do čítania v roku 2015 priatelia, M. Zakucia
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NAŠE AKTIVITY ¨

Cítim sa ako v siedmom nebi, ( nemyslím tým 
reláciu na TV JOJ), keď môžem pomáhať tým, 
ktorí potrebujú pomoc. Pred dvomi rokmi 
pred Vianocami mi jedno dievča z chudob-
nej mnohodetnej rodiny, ktoré má najmlad-
ších dvoch súrodencov Inak obdarených, na-
písalo tieto vety: Teta Ivka, prosím pomôžte 
nám, nemáme peniaze na chlieb a základné 
potraviny. Idú Vianoce a chcela by som aby 
aspoň tí mladší necítili, že sme chudobní. 
Rada by som aspoň im nejaké darčeky pod 
stromček,... to ma naštartovalo pomáhať. 
Rozbehla som zbierku, napísala článok, vy-
tvorila stránky na  facebooku a  dala zdieľať 
prosbu o pomoc. Keď som videla koľko ľudí 
sa zapojilo a posielalo balíky s potravinami, 
ošatením, hračkami a  pomôckami do  školy, 
tak ma to povzbudilo a posúvalo ďalej. Veľ-
mi ma dojalo, keď som videla spokojné tváre 
detí a rodičov. Ešte celý rok som sa venovala 
tejto konkrétnej rodine. Spoločne sme oslo-
vili nadáciu Srdce pre deti a kúpili auto pre 
túto	rodinu.	Ukázala	som	mamičke	ako	tre-
ba písať žiadosti a oslovovať sponzorov. Keď 
sa to naučili, nechala som nech si vybavujú 
všetko potrebné sami a myslím, že to zvláda-
jú a žije sa im ľahšie.
Dlhší čas ma v  mojej hlave prenasledoval 
červíček a našepkával mi, že by bolo dobre 
založiť občianske združenie. Veľakrát som 
dostávala e-maily od  zúfalých rodičov ale-
bo mi mamičky telefonovali, že potrebujú 
poradiť ako vybaviť príspevky a  pomôcky 
pre svoje detičky. Najviac mi chodili prosby 
o finančnú pomoc . No ja som každému písa-
la, že nie som nadácia. Neviem im finančne 
prispieť. Ja sama mám ležiace Inak obdare-
né dieťa ktoré potrebuje pomoc, peniažky 
na liečbu, pomôcky,... 
Počúvala som svoj vnútorný hlas a vo febru-
ári vzniklo OZ s výstižným názvom Spolu to 
zvládneme – Burko.  
Zoznámila som sa s  mamičkami z  okolia 
Brezna a začali sme sa stretávať. Každá z nás 
má nejaké skúsenosti, vedia poradiť čo, kde 
vybavili, ako zvládajú rôzne životné situácie. 
Tak sme sa dali dokopy a teší ma, že za nie-
koľko mesiacov sme sa rozrástli a  podnikli 
rôzne akcie. Je fajn, že si vieme navzájom 
pomôcť a podporiť sa.
V septembri som oslovila reláciu v Siedmom 
nebi s prosbou o pomoc pre ťažko skúšanú 
rodinku Katky Matejkovičovej, ktorá má 

7-ročného chorého synčeka Paťka a  zdravú 
dcérku Natálku a na obidvoch je sama. Otec 
detí nemá záujem o spoločnú výchovu a sta-
rostlivosť. Paťko má vážne zdravotné problé-
my. V máji prekonal tri operácie, pri posled-
nej prišiel o celé hrubé črevo a časť tenkého 
čreva. Skončil na  ileostomii a  jejunálnej vý-
žive do  tenkého čreva. Ide o  chorobu po-
dobnú autoimunitnemu ochoreniu. Jeho 
obranný systém mu spôsobuje nespočetné 
množstvo zrastov v  dutine brušnej ktoré 
mu natrvalo poškodzujú už teraz chronicky 
zhrubnuté a slabé tenké črevo. 
Mamičke bolo povedané, že lekári sa s  ta-
kými agresívnymi zrastami ešte nestretli. 
Jeho obranný systém je schopný všetky jeho 
orgány znovu zlepiť dokopy behom 7 dní 
po operácií.	Už	teraz	má	v brušku	zrasty,	kto-
ré sa lekárom po všemožnej snahe nepodari-
lo rozrušiť, lebo rozrušenie takých zrastov by 
znamenalo poškodenie a následne odumre-
tie danej časti čreva. Jedine čo môže mamin-
ka pre Paťka spraviť je snažiť sa vyvarovať ho 
akýmkoľvek ochoreniam... čo je z  hľadiska 
lekárskeho a pre ňu i z finančného hľadiska 
nemožné. 
V  máji bol Paťko hospitalizovaný v  nemoc-
nici a samozrejme s ním aj mamička, keďže 
chlapec má autistické črty, nemôže byť nik-
de sám, lekári a sestričky by si s ním nepora-
dili. Boli v nemocnici viac ako mesiac a podľa 
našich zákonov tu na Slovensku nemala ná-
rok na  plný opatrovateľský príspevok a  jej 
ho krátili, čo je veľmi nespravodlivé, keďže 
sa o neho stará nepretržite a navyše si mu-
sela platiť pobyt v nemocnici a o stravovaní 
ani nehovorím. Tento systém je veľmi ne-
spravodlivý, my čo sa staráme nepretržite 
o naše inak obdarené deti tak nemáme ná-
rok na  nič, nemáme dovolenku, príspevok 
je almužna,  z ktorej sa vyžiť nedá. Mamička 
Katka je veľmi skromná, no nezvládala kupo-
vať zdravotné pomôcky ako sú sterilné gázy, 
podložky, striekačky a ešte kopu iných život-
ne dôležitých vecí pre syna. 
Keď si toto prečítali tvorcovia Siedmeho 

neba, hneď zareagovali a  tejto rodine po-
mohli. Našiel sa sponzor, ktorý prisľúbil po-
moc so zdravotníckym materiálom a taktiež 
perfektní manželia Mário a  Lucka Kulyovci 
ako ich nazval Vilo Rozboril. Touto cestou sa 
chcem poďakovať celému kolektívu relácie 
v Siedmom nebi, že Katke pomohli. 
Musím spomenúť, že prejavili záujem hlavne 
psychicky podporiť mamičku aj kamarátky, 
s ktorými sa stretávame. Keď zistili, že majú 
podobné alebo skoro navlas rovnaké prob-
lémy, tak sa s ňou skontaktovali a sú si navzá-
jom oporou. Teším sa, že pomáham spájať 
rodiny s podobným  osudom. 
Hlavne po týchto dvoch skúsenostiach som 
nabrala nový smer. Chcem pomáhať jednot-
livcom, konkrétnym rodinám, ktoré budú 
potrebovať v  určitom životnom období 
akútnu pomoc. 
Ja peniaze nemám, ale mám v názve OZ Spo-
lu to zvládneme, tak viem a  verím, že spo-
ločnými silami vieme pomôcť tomu, kto to 
najviac potrebuje. Ja oslovím správnych ľudí 
na správnom mieste a pomoc príde.

Ďakujem všetkým, ktorí radi pomáhajú a te-
ším sa na spoluprácu.

Iveta Burianeková
predsedníčka OZ Spolu to zvládneme - Burko

Bánik 1548/14
t.č. 0903 534 767

e-mail: oz.burko@burko.sk

V siedmom nebi
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R1 – centrum intenzívnej terapie
Nám. Ľudovíta Štúra 29, 974 05 Banská Bystrica

¨ OZNAMY A POZVÁNKY

FELDENkRAISOVA mETÓDA
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

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

RODINNÉ A DETSKÉ CENTRUM
Štefánikova 20, ZVOLEN

Mgr. Ingrid HAMARIKOVÁ   0905 521 476

Párové a rodinné /vzťahové  poradenstvo, koučing,
supervízia pre pomáhajúce profesie

Relaxačné techniky, etikoterapia,  muzikoterapia,
bodyterapia, kraniosakrálna terapia,

FIE – rozvoj mentálnych schopností

Práca s deťmi, opatrovanie detí - intuitívna a integratívna 
pedagogika

Ponúka od  1. augusta 2014 svojim klientom:

TheraSuit terapiu - komplexný prístup ku klientom s neurologickými poru-
chami - detská mozgová obrna, vývojové oneskorenie, traumatické pora-
nenia 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 efek-
tívnejším 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



december 2014  I  Inak obdarení  I  19

RECEPTY ¨

Je bezlepková, je vegan, je raw. A hlavne, 
je mňaaaam.

Suroviny:
•	 1 zrelé avokádo (pod tlakom prstov sa 

pučí, v obchodoch majú tvrdé ako skala, 
ale pri izbovej teplote dozrie)

•	 citrónová šťava (asi 2 KL)
•	 soľ (asi 1 KL)
•	 mleté korenie (ja už čierne nepoužívam 

a meliem si ho priamo pred použitím)
•	 2-3 strúčky roztlačeného cesnaku

Postup: Avokádo po obvode rozrežieme, 
vyberieme kôstku a  lyžicou ho vylupne-
me do  pripravenej nádoby (ja používam 
foodprocessor, ale stačí obyčajná miska 
s vidličkou).
Pridáme citrónovú šťavu a  soľ (môžeme 
nahradiť umeoctom), korenie, cesnak 
a  zmiešame. Tadáááá. Dochutíme (každý 
má rád inú chuť) a  natierame na  chlebík 
alebo pečivo. Jedla som očká s touto po-
mazánkou a  bobuľami hrozna. Boli úžas-
né. Tak teda, dobrú chuť. ;)

Avokádová nátierka
Autor: Darmar Sváteková

VýNImOčNý DEň
Je výnimočný deň. 
Deň iný ako ostatné dni v roku, 
deň, keď sa zaleskne nejednému z nás slza v oku. 
Deň, keď nešetríme vrúcnym želaním.

Je výnimočný deň. 
Od rána pozerám za oknom ako vločky potichu padajú.

Je výnimočný deň, 
keď si známy úprimne ruku podajú. 
Deň, keď splní sa nejedno želanie, 
deň, keď domom omamná vôňa dobrého jedla zavanie.

Je výnimočný deň. 
Keď s blížiacim sa večerom svet do ticha sa ponára 
a každá gazdinka slávnostnú večeru dovára, 
keď koledy začínajú anjeli na nebi peť, 
vtedy sa dozvie veľkú novinu svet: 
,,Je výnimočný deň!“

Ku koncu sa blíži deň výnimočný. 
A nastáva večer zázračný - vianočný. 

Večer keď spomienka na detstvo či mladosť, 
rozprúdi v tvojom srdci neskonalú radosť.

Večer keď detské svietia oči, 
keď sa blíži tajomstvo čarovnej polnoci... 
 V srdci si čas spomienkami vrátiš, 
s láskou myslíš na tých, ktorých Ti už život nevráti. 
Je výnimočný deň, je výnimočná noc.

Noc, keď Láska ukázala svoju moc. 
Noc, keď prišlo na svet malé dieťa, 
noc, ktorá nám priniesla utešené kvieťa. 
Noc, keď malý Ježiš na svet prichádza, 
noc, keď niečo zlé z každého z nás odchádza.

Je výnimočný deň, večer, noc. 
Láska vládne svetu a preberá moc.

Vianoce, Vianoce, čarokrásny čas, 
Ježiško maličký, príde k nám zas. 
Všade už voňajú koláče aj medovníčky, 
zopár skvelých dobrôt schovám do chladničky.

Na Štedrý večer bude veľká hostina, 

stretnú sa známi i celá rodina. 
Spoločne sadneme k prestretému stolu, 
ďakujeme Bohu, že sme všetci zdraví a zídení spolu.

Keď večeru dojeme, ku stromčeku pôjdeme. 
... aj tam niečo nájdeme? 
Darčeky darované z lásky, 
keď si ich rozbaľujem 
rodičia mi hladia vlásky.

Brat veselo podskakuje 
z darčekov sa vytešuje. 
Za darčeky ďakujeme,  
že budeme dobrí, 
rodičom sľubujeme.

Ako každý rok 
po polnoci do kostola 
vedie náš krok. 
Tichú noc zaspievame, 
Ježiška malého 
práve narodeného privítame.

M.Zakucia
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Je mnoho organizácii, ktoré združujú ľudí so spoločnými záujmami, 
no každá je špecifická svojim prístupom. Pomoc osamelým, opuste-
ným, chorým či postihnutým je častou náplňou činnosti občianskych 
združení, no nie všetky organizácie majú dostatočný prehľad o danej 
problematike. Je vzácne, ak si kompetentní môžu povedať - “je to o 
nás” a dobre rozumieme ľuďom, ktorým smerujeme našu pomoc. Do 
tejto skupiny určite patrí občianske združenie ONAS, ktoré vzniklo s 
cieľom pomáhať rodinám so zdravotne postihnutou osobou. Organi-
záciu, sídliacu v Nižnej Hutke pri Košiciach, vedie Katarína Štulrajtero-
vá, najpovolanejšia na pozíciu, zodpovednú za jej smerovanie. “Ma-
jiteľka” večného úsmevu a neposedného chlapca je už dve dekády 
po nehode pripútaná na invalidný vozík. Má dlhoročné skúsenosti z 
pôsobenia v treťom sektore, po celý čas spolupracuje pri organizovaní 
podujatí a aktivít pre hendikepovaných i zdravých. 

Pred tromi rokmi so skupinou podobne šikovných ľudí založila občian-
ske združenie, ktoré združuje tak osoby s postihnutím, ako aj členov 
ich rodín a sympatizantov. Dlhoročné skúsenosti a orientácia v proble-
matike umožnili kolektívu od prvých dní existencie OZ ONAS pracovať 
na takmer profesionálnej úrovni na projektoch, smerujúcich k cieľovej 
skupine. Kľúčovú časť aktivít tvorí organizácia spoločenských a kultúr-
nych podujatí, ako aj priama pomoc pre rodiny s postihnutou osobou. 
Spolupráca OZ zahŕňa tak iné organizácie, ako aj dobrovoľníkov, ktorí 
sú nevyhnutnou súčasťou realizovaných projektov. 

Medzi najúspešnejšie aktivity OZ ONAS patrí projekt “Aktívne za zdra-
vím”, ktorého tretí ročník končí práve v týchto dňoch. Je zameraný na 
organizáciu spoločných podujatí pre celé rodiny s hendikepovaným 
členom, no rovnako tak pre deti a mládež bez postihnutia, podporujú-
ce socializáciu a integráciu. Významné postavenie má projekt “Pomá-
hame”, vďaka ktorému organizácia finančne podporuje mnohé rodiny 
v zložitej situácii.

Plány združenia sú veľmi jednoduché, no zároveň náročné; pokra-
čovať v realizácii rozbehnutých projektov, prinášať deťom a mládeži 
radosť a rodinám tak potrebnú pomoc. Najlepšie ich vystihujú slová 
predsedníčky OZ Kataríny Štulrajterovej, ktorá za najdôležitejšie pova-
žuje “vydržať aj tie ťažké obdobia a hoci sa nie vždy dá pomôcť každé-
mu, dôležitá je pomocná ruka, vyslaná tým správnym smerom”.

¨ PREDSTAVUJEME

Kontaktná adresa:

ONaS, občianske združenie
Hlavná 10, 040 18 Nižná Hutka

tel.: 0907 / 908 965
e-mail: kontakt.onas@gmail.com

www.onas-oz.sk

občianske   združenie

Občianske združenie ONAS



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

Na krídlach anjelov

V objatí tónov

Osmidiv

Ruky spoja ruky

Integrácia

Charitánia

Opri sa o mňa

Chyťme sa za ruky

Dúha v srdci

Športové hry v NRC Kováčová

Dobrý festival 
so Stevenom Seagalom

foto: Katarína Orešanská, Erik Peržel, archív SPIG s.r.o.

Podrobnejšie informácie nájdete na www.spig.sk

PODPORUJEME PROJEKTY
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Vstupné je bezplatné pre osoby s  mentálnym a zdravotným postihnutím zo zariadení DSS, Detský domov Levice, zväz postihnutých Levice a pre deti do 140cm.
Vstupné pre verejnosť je 7€ v predpredaji a 10€ na mieste. Predpredaj v Levickej informačnej agentúre a v sieti Ticketportal. 

Počet vstupeniek pre verejnost je limitovaný v počte 200ks! Zmena programu je vyhradená. Ďakujeme za pochopenie.

Občianske združenie Ostrov 
a Občianske združenie Milan Štefánik

vás pozývajú na 5. ročník 
bene�čného koncertu pre osoby s mentálnym postihnutím

Nedeľa 25. január 2015, o 14.00 Športová hala, LeviceNedeľa 25. január 2015, o 14.00 Športová hala, Levice

DESMOD
ELÁN TRIBUTE

   KITTEN AND THE HIP

DESMOD
ELÁN TRIBUTE

   KITTEN AND THE HIP
(ANGLICKO)

Vstup od 13.00h - ZUMBA s Luciou

moderuje Peter Marcin

Náučné workšopy: 
Enkaustika – maľovanie horúcim voskom, 

košíkárstvo, modelovanie z hliny, 
Zumba,, pletenie náramkov, servítková technika, pletenie z papiera,

Detský svet: nafukovací hrad, maľovanie na tvár, lukostreľba, nanuky, hula hop.
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