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aj tak sa to dá ...

Podporte projekt kúpou darčekových predmetov

Si v mojom srdci

Tento projekt sa zakladá na princípe vytvárania pozitívneho vzťahu k ľuďom s ťažkým zdravotným postihnutím formou zviditeľnia týchto ľudí.
Vzájomným obdarovávaním sa rôznych spomienkových predmetov s logom vozičkára v srdci a nápisom „Si v mojom srdci“, chceme vzbudiť
pozornosť a úctu k týmto ľuďom všeobecne.
Spoločnosť ešte stále nie je dostatočne zžitá s tým, že osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, nie sú iní, ale že rovnako potrebujú toleranciu,
porozumenie, úctu a lásku. Tieto „veci“ sa nedajú kúpiť, dajú sa len rozdávať, šíriť medzi sebou.
Diskriminácia a problémy s ktorými sa ľudia s ťažkým zdravotným postihnutím stále stretávajú sa dajú postupne odstraňovať aj tým, že týchto
ľudí budeme vnímať ako seberovných a budeme tak eliminovať bariéry v ich každodennom živote.
V tomto projekte nejde o fyzické odstraňovanie bariér, či konkrétnych problémov. Ide o to, aby darovaním týchto predmetov do povedomia ľudí
prenikol všeobecne pozitívny vzťah. Nosením napr. trička s logom Si v mojom srdci prejaví konkrétna osoba vzťah k osobám s ťažkým zdravotným
postihnutím, darovaním predmetov s uvedeným logom osobám s ŤZP prejaví úctu a lásku k takejto osobe.
Centrum samostatného života okrem poradenstva chce prostredníctvom jej zakladateľky Ľudmily Gričovej šíriť toleranciu, porozumenie, úctu
a lásku k ľuďom s ťažkým zdravotným postihnutím.
Chceme pripomenúť uvedomenie si úlohy priateľstva v našom živote, ktoré do nášho sveta vnáša
pokoj a dobru náladu.
3. december si pripomíname Medzinárodný deň osôb so zdravotným postihnutím, možno je
to príležitosť ako urobiť niekomu radosť darčekom od nás. Tento deň by sme mali osláviť so
svojimi priateľmi, ktorí pomáhajú osobám s ŤZP a tak vyjadriť navzájom svoju vďaku, lásku
a obdariť ich maličkosťou ako sú uvedené produkty.
Blížia sa aj Vianoce a niekoho možno inšpirujeme aj takýmito darčekmi pre svojich známych
a priateľov.

V prípade otázok a
záujmu môžete písať
na e-mail Centra
samostatného života:
csz@csz.sk

Podporte

dobrú vec!
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December - posledný mesiac v roku je tu. Začína advent
obdobie stíšenia sa, lásky, pohody a vzájomného porozumenia. My sme tu zas, aby sme Vám spríjemnili najkrajšie
sviatky v roku.

Pomôcky pre ťažko zdravotne postihnutých

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.

Ako získať zdvíhacie zariadenie ................................................
„Stavba bez bariér“- Minimálne rozmery a rozmiestnenie
doplnkov výťahovej kabíny ........................................................

Terapie
Frekvenčná terapia zvukom .......................................................

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

Skutočný príbeh

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

Pomoc pre inak obdarených

Nájdete v ňom články o pomoci pre Inak obdarených, napríklad ako si vybaviť pomôcky pre imobilných pacientov,
predstavujeme rôzne organizácie, školy, ktoré sa venujú
inak obdareným a veľa iných zaujímavých tém.
Ďakujeme Vám za Váš záujem a tešíme sa, ak sme Vám aspoň trošku pomohli...
MP
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¨ POMÔCKY PRE ŤAŽKO ZDRAVOTNE POSTIHNUTÝCH

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

Hneď zavolajte na našu BEZPLATNÚ linku: 0800 105 707

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

Monika Ponická
konateľ a obchodný riaditeľ

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

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

SPIG s.r.o. ponúka
POMÔCKY PRE ŤAŽKO ZDRAVOTNE POSTIHNUTÝCH
Tulská 2, 960 01 Zvolen
spig@spig.sk • www.spig.sk
BEZPLATNÁ LINKA 0800

105 707

Peter Slabina
hlavný konštruktér
technický riaditeľ

STAVBA BEZ BARIÉR
Minimálne rozmery
a rozmiestnenie
doplnkov výťahovej
kabíny
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terapie ¨

Frekvenčná terapia zvukom
Žijeme v dobe, ktorá otvorila svetu mnohé spôsoby a prístupy, ako vyliečiť naše
choroby a bolesti. Od alopatickej medicíny
prechádzame k alternatívnym spôsobom
riešenia našich problémov, očakávajúc, že
všetko sa vyrieši čarovným prútikom liečiteľa či lekára. Snažíme sa rýchlo uniknúť prejavom nespokojnosti nášho tela a utekáme
stále rýchlejšie. Choroba nás však dobehne
kdekoľvek a kedykoľvek a často nás to prinúti zastaviť sa, venovať si čas, začať sa počúvať
a nebyť tak neoblomne rýchly. Frekvenčná
terapia, o ktorej si dnes niečo povieme, je
jednou z metód, vďaka ktorej je liečba veľmi
účinná, ale vyžaduje si dosť času a priestoru,
aby bola účinná. Dnes je táto metóda radená
medzi muzikoterapeutické prístupy a ja som
mala s ňou osobnú skúsenosť ešte predtým,
ako som absolvovala muzikoterapeutický
výcvik v tomto spôsobe liečby.
Pre ľudí je najviac prirodzená a známa masáž
zvukom tibetských mís, ktorá je špeciálnym
druhom zvukovej terapie. Spievajúce misy
sa prikladajú priamo na telo a terapeut ich
na ňom rozoznieva. Počas takejto „masáže“ zostávate oblečení. Ukľudňujúce zvuky
a jemné vibrácie, vydávané spievajúcimi
misami, navodzujú pocit vnútornej pohody
a rovnováhy a zároveň umožňujú veľmi efektívnu a hlbokú relaxáciu. V stavoch hlbokej
relaxácie sa dostávame do kontaktu s našimi intuitívnymi zložkami, čo nám pomáha
v sebe prebudiť našu prirodzenú sebaistotu
a sebadôveru. Masáž zvukom jemným spôsobom uvoľňuje a rozpúšťa napätie a bloky
v tele aj v mysli.
Ako masáž zvukom funguje? Externé vibrácie v bunkách vyvolávajú rezonanciu zhodnú so zdrojom vibrácií. Zvukové vlny sa tak
šíria telom, ako sústredené vlny po hladine,
vyvolané hodením kameňa do vody v stále
väčších kruhoch. Čistí sa tak krv, masírujú
svaly, orgány a dokonca i kosti. Zároveň sa
týmto spôsobom navodzuje hlboká relaxácia a orgány sa harmonizujú a energizujú.
Vibrácie tibetských mís sú dostatočne kľudné na to, aby stíšili nervový systém a zároveň
dostatočne silné, aby prenikli hlboko do tela
a prestúpili i kosťami. Vibrácie preniknú až
do miest, kam by ste sa s rukou a prstami
nikdy nedostali a liečia tak efektívne, ako
by ste inou cestou len veľmi ťažko dosiahli.
Zvuk masíruje a harmonizuje všetky bunky
v tele, uvoľňuje napätie a bloky. Zvuková

masáž pomáha jemne detoxikovať vnútorné
orgány, čistí krv a ostatné telesné tekutiny.
Okrem zvukovej masáže dokážeme priložením tibetskej misy na telo človeka diagnostikovať, na ktorom mieste v organizme sa nachádza problém, kde sú kmitočty frekvencie
orgánu či oblasti zmenené a následnou
hrou na tibetskú misu toto miesto rozvibrujeme, čím dosiahneme správny kmitočet
frekvencie daného orgánu, čo v konečnom
dôsledku spúšťa samoliečiaci mechanizmus
organizmu človeka. Nevieme síce povedať,
či ide o nejaký zápal v tele, alebo o inú patológiu, ale s istotou vieme, že daný orgán nie
je v poriadku energeticky, časom funkčne
alebo dokonca s organickým poškodením.
Počas 5- ročnej praxe s touto diagnostikou
ma tibetská misa neoklamala ani raz a presvedčila o svojich výnimočných schopnostiach mnoho neveriacich klientov. Frekvenčná terapia pomocou tibetských mís nelieči
len symptómy, ale pôsobí priamo na príčiny
ochorenia. Aktivuje vlastnú samoliečebnú schopnosť tela. Túto liečebnú metódu
môžu používať ľudia každého veku, nemá
žiadne vedľajšie účinky. Má tak preventívne
a podporné účinky, ako aj liečebný vplyv
u existujúcich ochorení. Frekvenčná terapia
necieli len na špeciálny systém orgánov,
ale rovnakou mierou pozitívne ovplyvňuje
všetky funkcie organizmu. Pôsobí priamo
na bunkové tkanivo nervového, pohybového, svalového systému a na krv i lymfu.
Táto terapia je bezbolestná, veľmi príjemná
terapia, ktorá sa aplikuje na lôžku. Rovnako
optimalizuje látkovú výmenu, zlepšuje metabolizmus a pomáha sa telu cielene zbaviť
príčiny ochorení – a nielen ich príznakov.
Kmity vytvárané hrou na tibetskej miske
poskytujú telu totiž možnosť normalizovať
svoje funkcie a kompletne sa zregenerovať.
Frekvenčná terapia otvára telu cestu, aby sa
uzdravilo samo. Myšlienka využitia liečivých
vibrácií nie je nová. Ich účinok sa dá pozorovať už v starých kultúrach v Indii. Metóda
je pre pacienta veľmi príjemná. Od januára
budúceho roka naše občianske združenie
AdvaitaLife spúšťa školu frekvenčnej muzikoterapie „Buď sám sebe lekárom i vyliečeným“, kde sa počas 3 stretnutí každý
účastník zoznámi a naučí metódy, postupy
a princípy tejto terapie.
Často však okrem priameho liečivého účinku
človek vyhľadáva aj dokonalý relax, oddy-

ch, kedy zregeneruje unavené telo. Zvuky
tibetských mís bez ich aplikácie na telo človeka a jemné vibrácie hudobných nástrojov,
ich vzájomná interakcia navodzujú pocit
vnútornej pohody a rovnováhy a zároveň
umožňujú veľmi efektívnu hlbokú relaxáciu,
čím sa orgány v tele človeka harmonizujú
a energizujú. Je vedecky dokázané, že s hudbou sa dokáže veľmi jednoducho zladiť pulz
srdca, dych a hudba rovnako ovplyvňuje
činnosť mozgu. To znamená, že v prípade
arytmie alebo napätia, ktoré v sebe máme
každý z nás, sa zvyšuje rýchlosť a frekvencia
srdečných úderov, zvyšuje sa rýchlosť a plytkosť dychu, náš mozog pracuje vo vysokých
frekvenciách, čo v konečnom dôsledku cítime ako nepokoj, hyperaktivitu, úzkosť. Relaxačná hudba blahodarne svojím tempom
a rezonanciou pôsobí práve na tieto fyziologické funkcie, naše telo sa hudbe prispôsobí
a zladí sa s ňou. Výsledkom je normalizácia
krvného tlaku, spomalenie činnosti srdca,
prehĺbenie a spomalenie dychu, spomalenie
mozgovej činnosti, čo nám prinesie vedomé ovládanie neustáleho toku myšlienok.
Masáž zvukom jemným spôsobom masíruje
a harmonizuje všetky bunky v tele, uvoľňuje,
rozpúšťa napätie a vnútorný stres, telesné
bloky, ukľudňuje myseľ. Klienti pri tejto terapii ležia v stabilizovanej relaxačnej polohe
na podložke, zahalení prikrývkou, v kľude
relaxujú, počúvajú hudbu, ktorú produkuje
sám muzikoterapeut s použitím kombinácie
klasických aj netradičných muzikoterapeutických nástrojov. Muzikoterapeutická relaxácia má výborné uplatnenie v prevencii,
ale aj ako podpora predoperačnej prípravy
alebo rekonvalescencie pooperačných stavov, rôznych ochorení v ktorejkoľvek oblasti medicíny, najviac však pozorovateľnej pri
poškodení mozgu po náhlej cievnej príhode
či traume alebo v oblasti internej medicíny.
Predovšetkým je muzikoteraeutická relaxácia výborným spôsobom wellnessu pre
všetkých, ktorí si v tejto metóde nájdu svoj
spôsob oddychu.
Marta Hudecová, AdvaitaLife o.z.
Kontakt:
AdvaitaLife o.z.
29. augusta 35, 05701 Poprad
tel.: +421 948 046 779
e-mail: advaitalifeatelier@gmail.com
FB: AdvaitaLife

„Skúsenosť je drahá škola, ale hlupáci do nej nechodia.“ (Franklin)
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¨ skutočný príbeh

Peter Mihálik: Aj chlapi plačú
Kam príde, tam je veselo. Vie sa rozčúliť, ak
sa mu na turnaji v zápase o medaily nedarí,
má slzy na krajíčku od dojatia, ak víťazí. Keď
spieva, tak z celej duše, keď sa spovedá, tak
vražedne úprimne, keď sa zabáva, strhne
všetkých ostatných. Paralympijský športovec Peter Mihálik patrí medzi tých výnimočných mužov, čo slzy nikdy nepovažovali
za svoje zlyhanie. Mal na ne právo vtedy, keď
mu do života zasiahla autonehoda, po ktorej zostal na vozíčku a nevyhýba sa im ani
dnes, keď znova žije život plnými dúškami.
Zostali mu mnohé jazvy na duši, ale v očiach
má vždy úsmev. Pretože bez ohľadu na to,
čo sa mu stalo, stále má život rád.
Tuším ani jeden z paralympijských reprezentanov, ktorých poznám, sa športu
nezačal venovať až po úraze, ale väčšina
z nich sa aktívne pohybovala aj pred ním.
Platí to aj o tebe?
Ani ja nie som výnimka. Hrával som futbal,
dokonca prvú dorasteneckú ligu. Na skúške
som bol aj v českej lige v Blšanoch, tamojší
tím vtedy trénoval Miroslav Beránek, asistent českej reprezentácie. Vieš, čo to bolo,
keď zavolali mne, chlapcovi zo Skalice, aby
som sa prišiel ukázať?
Znamenalo to, že si bol naozaj veľmi talentovaný futbalista, nie?
Nič ma vtedy nelákalo viac ako futbalová kariéra, neuvažoval som o žiadnej inej profesii.
Rodičia boli trochu realistickejší a vraveli mi,
že aj futbal je drina a nebude mi len tak niekto dávať peniaze za to, že naháňam loptu
po ihrisku.
Čo napokon zvíťazilo? Tvoje tínedžerské futbalové sny alebo racionálne rady
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mamy a otca?
Našiel som si aj „normálnu“ prácu, popri nej
som vyštudoval strojársku priemyslovku
v Skalici. Namotivovala ma hlavne moja vtedajšia priateľka. Bola vysokoškoláčka, učila
sa na samé A-čka a musím sa priznať, že ma
dosť hnevalo, že ja som len automechanik.
Stále som však sníval o tom, že niečo dosiahnem aj vo futbale a mal som to dokonca
na dosah! Podpísal som zmluvu so Senicou.
O mesiac neskôr sme však havarovali.
A všetko bolo zrazu inak.
Najprv ma odviezli do nemocnice v Skalici
a spravili prvé vyšetrenia, do piatich hodín
ma operovali na Kramároch v Bratislave. Keď
som sa prebral, povedali mi len, že spravili,
čo mohli a teraz je už všetko v rukách božích.
Diagnóza paraplegia však bola neodvratná.
Mal si vtedy len 25 rokov. Nechal si svoj
osud v božích rukách alebo si dokázal
zmobilizovať sily, psychické aj fyzické,
aby sa tvoj život postupne vrátil do normálnych koľají, aj keď na vozíčku?
Všetko podstatné som sa naučil v Národnom rehabilitačnom centre v Kováčovej.
Vďaka starostlivosti lekárov a sestier sa tam
čerství vozičkári naučia o seba ako-tak postarať. Samozrejme, ak má niekto léziu miechy, na nohy ho už nepostaví nikto, dnes
ešte medicína nie je tak ďaleko. Pacienta aj
psychicky zastabilizujú, ukážu a vysvetlia
mu, že sa dá žiť aj na vozíku. Veď ani ja som
o tom nič nevedel.
Keď človeku nie je ľahko, pomôcť vie rozhovor s odborníkom na dušu, psychológom. Aj
tí sú pre pacientov v Kováčovej k dispozícii.
Skúsil som to, no bola tam nejaká mladá

baba, od ktorej som sa nič užitočné nedozvedel. Som však veriaci človek, a tak som
radšej zašiel na farárom. Spýtal som sa ho, či
mu môžem všetko porozprávať „svojimi slovami“. Vraj vyspovedá najprv ostatných pacientov a potom bude mať čas len na mňa.
Nikdy na tú spoveď nezabudnem. Hrešil
som, plakal, smial som sa. Všetko, čo ma trápilo, som zo seba dostal. Naozaj sa mi uľavilo
na duši a pomohlo odpichnúť sa.
Skúsený farár je určite oveľa lepší ako neskúsená psychologička.
Veľmi dobre mi to padlo. Vravel mi napríklad, o čo horšie by som sa asi musel cítiť
po zvyšok života, ak by som ja sám spôsobil
nehodu, pri ktorej sa niekto ťažko zraní alebo zomrie.
Muži nedávajú často najavo svoje emócie, celé generácie boli a sú vychovávané v duchu hesla „Chlapi neplačú“. Ty si
svetlá výnimka. Ak ťa niečo trápi, vieš
si zanadávať, ak sa tešíš a zabávaš, tak
tiež na stodvadsať percent. Veď aj bolesť
a radosť patrí k životu, prečo by sme mali
jedno či druhé potláčať, lebo sa to vraj
nepatrí?
Úplne súhlasím. Mám život stále veľmi rád,
asi práve to mi pomohlo dostať sa cez najhoršie obdobie. Vedel som sa vždy aj vyplakať. Jasné, že nie medzi ľuďmi. Už počas
pobytu v Kováčovej som sa vybral na vozíku
niekde do lesa, dva kilometre od najbližšieho obydlia a tam som sa vyreval, že prečo
práve ja! A vrátil som sa úplne fit. V sprche
som si nahlas spieval a robil si zo všetkého
žarty. Áno, na začiatku som plakal, pretože
ma boleli nefunkčné nohy, no keď som z Kováčovej odchádzal, plakal som tiež, lebo mi
tam bolo dobre. Aj sestričky so mnou plakali. Obdivujem ich, majú nesmierne namáhavú prácu, veď ani ja som nebol ideálny pacient, no s mnohými to mali ešte ťažšie.
www.inakobdareni.sk
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Najviac ma mrzí, že nemôžem
tancovať ľudovky
Bez akéhokoľvek preháňania môžem
na základe vlastnej empirickej skúsenosti skonštatovať, že slovenskí paralympijskí vozičkári majú nádherné, ba priam
exkluzívne partnerky, priateľky či manželky. Ty si dokonca medzi nimi považovaný za jedného z najväčších playboyov,
čo nemá problém prihovoriť sa aj úplne
cudzej žene.
Veď tak to predsa funguje, že muž má oslovovať ženu.
Čo je podľa teba pre ženy a dievčatá
na vozičkároch príťažlivé?
Nie som žena, neviem to pomenovať úplne
presne, ale asi je fajn, ak je aj chalan na vozíčku bezprostredný. Ak sa bude za vozík „schovávať“ a myslieť si, že u báb nemá žiadnu šancu, tak ju ani nedostane. Ja sa vždy na rovinu
spýtam. Teda nie, či ide so mnou do postele,
ale najprv, či by napríklad nešla na kávu.
Vysvetlím ti to na konkrétnom prípade. Hrali sme stolný tenis v aule vysokej školy, prezliekali sme sa kdesi v zákulisí do športového a zhodou okolností sa tam prezliekala aj
sympatická mladá kočka. Žartoval som s ňou
a spýtal sa, či mi nedá svoje telefónne číslo
a ona na to, že veľmi rada. Neskôr sme sa rozprávali o tom, prečo zareagovala tak rýchlo
a spontánne a ona mi povedala, že chcela aj
ostatným chalanom na vozíku, čo tam boli,
ukázať, že problém nie je vo vozíku.
Balenie báb je v očiach mnohých vozičkárov naozaj veľmi vysoká latka, po úraze sa dlho odhodlávajú, či vôbec vyjdú
na vozíčku medzi ľudí. Ty si si s touto fázou poradil?
Je to na rozhodnutí každého jedného človeka, či sa nehanbí, neskrýva a nevyhýba
komunikácii s ostatnými. Mne to našťastie
netrvalo dlho. Keď som zistil, že tento „problém“ existuje len v mojej hlave, prestal
som sa ním zapodievať. Naozaj nikto iný to
za problém nepovažoval.
To je skvelé. Nie je predsa stredovek, aby
sa hendikepovaní ľudia vytláčali na okraj
spoločnosti alebo aby sme sa na nich pozerali ako na nešťastníkov, ktorých treba
ľutovať. Ty sa spoločnosti nevyhýbaš, ba
dokonca ju veľmi aktívne vyhľadávaš
a najradšej, ak ide o dobrú zábavu.
Opakujem, že mám život rád a som naozaj
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taký istý ako pred nehodou. Nič sa nezmenilo. Možno pár vecí. Nemrzí ma ani tak, že nemôžem hrávať futbal, ale že nemôžem tancovať ľudovky. Tie milujem. Plesy ešte znesiem
a idem aj na parket, ale keď počujem ľudovku, hneď si predstavujem, ako by som si zatancoval, no nemôžem. To ma priam zožiera.

Carpe diem
Prečo si si po úraze zo všetkých možností, ktoré prichádzali do úvahy, vybral
práve stolný tenis?
Aj ja som veľmi chcel naďalej športovať,
hľadal som si preto disciplínu, ktorá by mi
vyhovovala. Skúsil som napríklad aj atletiku, ale nemal som ten správny švih. Počas
pobytu v Kováčovej som však stretol Jana
Riapoša a Rasťa Revúckeho, práve sa pripravovali na paralympiádu v Aténach a v Kováčovej trénovali. Oslovil som ich, či by som
si nemohol stolný tenis vyskúšať. Jano povedal, že niečo vo mne je a zaujímavé je aj
to, že som ľavák. Nebolo nad čím uvažovať –
keď som prišiel domov, kúpil som si v Tescu
pingpongový stôl a začal trénovať.

Premýšľal som nad tým, čo sa vlastne stalo
a myslím, že som sa asi zbytočne rýchlo snažil ten zápas vyhrať. Aby som zamachroval.
Dával som si potom radšej pozor, a keď prišli
štrnásti (!!!) za mnou na turnaj do Talianska,
povedal som im, že budem rád, ak budú
v sále, ale nech mi pred zápasmi nevolajú
a neposielajú esemesky.
Dokedy chceš aktívne hrať stolný tenis?
Pingpong sa dá hrať do vysokého veku, len
štýl hry sa s pribúdajúcimi rokmi mení. Ale
ja chcem šport trvalo kombinovať aj s inými
príjemnými vecami.
Napríklad?
Napríklad chcem cestovať, spoznávať iné
krajiny, venovať sa turistike, dopriať si wellness a vôbec – užívať si život.
Nádherný plán aj pre zdravých, veď na takú
obyčajnú vec, akou je užívanie života, aj oni
veľmi často zabúdajú.

Znie to jednoducho, no od pinkania pod
bránou s kamarátmi si sa vypracoval
na reprezentanta Slovenska v stolnom
tenise, dostal si sa vo svojej kategórii
až na štvrté miesto svetového rebríčka
a po Pekingu a Londýne ťa na jeseň 2016
čaká paralympiáda aj v Rio de Janeiro.
Bude to vrchol tvojej kariéry?
Žiaden konkrétny cieľ si však nedávam, lebo
s tým nemám dobrú skúsenosť. Práve naopak. Pred Londýnom v roku 2012 som si
napríklad povedal, že chcem medailu a že
na to aj mám. Napokon som to psychicky
neustál, lebo pri tom bola moja rodina.

Mnohí vozičkári však zas vraj majú obavy
z dlhých ciest či neznámeho prostredia
a sú presvedčení, že klasická dovolenka
v ich prípade neprichádza do úvahy. Aké
sú tvoje skúsenosti so servisom pre vozičkárov v zahraničí?
V krajinách, ktoré som navštívil ako dovolenkár, som bol maximálne spokojný,
v Chorvátsku či Taliansku sú chodníky, hotely a pláže prispôsobené vozičkárom úplnou
samozrejmosťou. Našiel som aj ležadlá pri
mori určené pre hendikepovaných, aj vybetónovaný zjazd až do mora. Stačilo, aby
som zapískal, plavčíci ma prišli vziať s ich
vozíkom, odviezli ma až do vody, hodinku
som si zaplával, zas som zapískal a oni prišli po mňa. Perfektná služba, veď ako bonus
som na sebe nemal ani piesok.

Podpora z publika, obzvlášť od blízkych
ľudí, by mala pomôcť. A nie človeka rozhodiť. Čo sa stalo?
Áno, aj mňa to ženie dopredu, veď ma chodievajú povzbudzovať aj na náš najvýznamnejší stolnotenisový turnaj Slovakia Open
a vždy bolo všetko v poriadku. Aj vďaka
ich podpore som v tom roku turnaj vyhral
a v Londýne stáli proti mne tí istí hráči, naozaj
som veril, že medailu získam. V rozhodujúcom zápase som viedol 2:0 aj 4:1, no napokon
som ho prehral. Pritom do Británie kvôli mne
pricestovala sedemčlenná rodinná výprava.

Momentálne priateľku nemáš, no u teba
to je vraj väčšinou vždy prechodné
a krátke obdobie :) Uvažuješ aj o založení rodiny?
Už by sa konečne patrilo.
Slušne zvyšuješ svoje šance nájsť tú pravú,
keď si stále v aktívnom pohybe.
Šanca existuje vždy a všade, netreba cestovať do cudziny, celkom stačí vyjsť von
z bytu. Stále hovorím aj kamarátom vozičkárom, že nikdy nevieš, kde stretneš niekoho,
kto ti vstúpi do života. Môže to byť aj na ceste do obchodu.

Stále nerozumiem. Na paralympiáde ti to
zrazu prekážalo?

Eva Bacigalová
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Nebojte sa,

všetko dobre

dopadne

Pľúcna artériová hypertenzia, čo to je?
Pľúcna artériová hypertenzia (PAH) predstavuje jednu z foriem zvýšeného krvného tlaku
v pľúcnych tepnách. Podstatou tohto nevyliečiteľného ochorenia sú viaceré chorobné
procesy - zmrštenie drobných pľúcnych tepien (artérií) a zmnoženie buniek v ich stenách, ktoré hrubnú. To zároveň spôsobuje
vysoký tlak vo vnútri ciev a preťaženie pravej
srdcovej komory, ktorá časom túto námahu
nezvláda a zlyhá. Navonok sa to prejaví ako
dýchavičnosť pri fyzickej námahe, odpadávanie, opuchy nôh či hromadenie vody
v tele. Pľúcna hypertenzia vážne ovplyvňuje
schopnosť človeka vykonávať väčšinu bežných činností každodenného života. Môže
byť spôsobená niektorým z pľúcnych alebo
srdcových ochorení alebo sa môže vyskytnúť bez akejkoľvek známej príčiny. V niektorých prípadoch je dedičná, v iných nie.
Prejavuje sa v niekoľkých odlišných formách,
medzi ktoré patria aj zriedkavé ochorenia.
Ako a kedy Ti zistili túto chorobu?
Idiopatickú pľúcnu artériovú hypertenziu
(iPAH) mi diagnostikovali na jar v roku 2010
(idiopatická znamená, že nie je známa príčina vzniku choroby). U mňa sa choroba prejavovala bez viditeľných príznakov, ako sú
modré pery a prsty na ruke a nikdy som neodpadla. V podstate som sa „iba“ zadýchala
pri bežnej aktivite, rýchlej chôdzi a občas ma
pichalo na hrudi. Postupne som navštívila
rôznych lekárov, až som sa za krátku dobu
dostala na Národný ústav srdcových a cievnych chorôb v Bratislave, kde ma diagnostikovali.
Je liečiteľná alebo k zlepšeniu zdravotného stavu pomôže len transplantácia pľúc?
PAH je nevyliečiteľné ochorenie a v súčasnosti existujú lieky, ktoré na určitú dobu
môžu priebeh choroby spomaliť, stabilizovať. Transplantácia pľúc je konečným riešením, ale tiež len pre určitú skupinu pacientov, ktorí spĺňajú špecifické kritériá.
Ako si zareagovala, keď si sa dozvedela
od lekárov správu o zdravotnom stave?
Bol to šok. Mala som 24 rokov a veľa plánov
bolo predo mnou, ktoré museli ísť bokom.
Mala som strach a beznádejný pocit.
Aké si mala pocity, keď Ti oznámili, že
majú pre Teba nové pľúca. Dlho si čakala
na ten deň? Ako rýchlo to všetko prebehlo a aký priebeh mala operácia?
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V prvom rade to bolo prekvapenie a panika,
keďže na čakacej listine som bola iba mesiac. Je pravda, že som na tú správu čakala
každý deň a každý deň som sa s tým zobúdzala, ale akurát v ten deň som na to vôbec
nemyslela. Ležala som na gauči pred televízorom a plánovala, čo dnes budem pozerať.
Vtom, o siedmej večer, mi zazvonil mobil
s touto správou. Bála som sa, ale verila som,
že všetko dobre dopadne. Človek sa musel
sústrediť aj na také samozrejmé veci ako aby
si nezabudol zobrať doklady, bez ktorých
ho neprijmú v nemocnici vo Viedni (nemocničný preukaz, poistenie či lieky pre prípad,
že by operácia nakoniec neprebehla). Mala
som hodinu na to, aby som všetko stihla
do príchodu sanitky, ktorá ma viezla rovno
do Viedne. Veľmi pršalo a sanitka mala celou
cestou pustené majáky, aby sme do polnoci prišli na miesto. Po príchode som nešla
na operačný sál, ale urobili mi krvné testy
a čakalo sa na skontrolovanie pľúc od darcu,
či sú v poriadku. Už si poriadne nespomínam, čo všetko sa udialo, na sálu ma odviezli
na posteli a posledné slová, čo som vnímala,
boli práve od Slovenky, čo bola v tíme: „Nebojte sa, všetko dobre dopadne.“ Operácia
trvala šesť hodín a z umelého spánku ma
prebudili o dva dni. Hoci som mala obrovské
bolesti, všetko prebehlo bez nejakých komplikácií, pretože doma som bola ani nie mesiac po transplantácii.

nemajú ľahké. Dokázal pri mne stáť aj v tých
najťažších chvíľach a za to som mu stále
vďačná. Veľmi veľkou oporou mi počas choroby a po transplantácii boli aj moji rodičia.

Čo Ti dáva silu bojovať?
Vždy to boli a budú ľudia okolo mňa, ktorí mi
dodávali množstvo energie a pocit, že tu nie
som sama. Ešte som stále mladá a chcela by
som ešte veľa vecí zažiť a vidieť a to ma ženie
dopredu, jednoducho si pomaly plním svoje
sny.

A na záver 5 naj

Kto Ti je najväčšou oporou?
Môj manžel Miško, ktorý má môj obdiv, pretože životní partneri a rodina to s pacientmi

Po transplantácii sa Ti určite zmenili životné hodnoty - priority, čo je pre Teba
najdôležitejšie v živote?
Áno, moje priority sa zmenili a momentálne
je pre mňa najdôležitejšie prežiť každý deň
čo najplnohodnotnejšie, tešiť sa z maličkostí,
lebo tie robia náš deň krajším. A veľmi dôležité je pre mňa, aby som neochorela, keďže
doživotne beriem lieky na potlačenie imunity.
Druhýkrát si sa narodila, dostala si druhú
šancu na plnohodnotný život, čomu sa
venuješ, čo ťa napĺňa?
Vyštudovala som záhradnú architektúru,
takže sa tomu venujem v takej miere, ako
mi to dovoľuje zdravotný stav. Zapájam sa
do aktivít Združenia pacientov s pľúcnou
hypertenziou, o.z., kde som v súčasnosti
podpredsedníčkou. Rada trávim čas okolo
domu a s mojím psíkom, objavujem nové
veci, nové miesta tak, aby som mala pocit,
že to všetko, čo sme s manželom podstúpili,
stálo za to.
Čo by si odkázala našim čitateľom?
Želám im, aby každý ich deň bol ten najkrajší
a mali množstvo síl a energie prekonávať aj
tie najväčšie prekážky.

Najkrajší zážitok – výlet na Lomnický štít
Najobľúbenejšie jedlo – špagety s hocičím
Najobľúbenejší nápoj – čaj
Najobľúbenejšia pieseň, skupina, interpret – skupina Bon Jovi
Najobľúbenejší citát alebo kniha – je to
skôr také motto... „Všetko je tak, ako má byť...“
Janka Guráňová
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Cukrovka

Diabetes

Pri cukrovke telo buď prestane vyrábať dostatok inzulínu, ktorý sa tvorí v pankrease
(diabetes mellitus 1. typu), alebo nevyužíva
inzulín správne (diabetes mellitus 2. typu).
V oboch prípadoch poruchy dochádza
k zvýšeniu koncentrácie krvného cukru (hyperglykémia.

Cukor, glukóza, inzulín

Jedlo, ktoré organizmus prijíma, telo premieňa na jednoduchšie látky, ktoré potom
spracováva. Uhľohydráty – škrob, cukry, ale
aj alkohol prechádzajú chemickými reakciami, na konci ktorých vzniká najjednoduchší
cukor – glukóza. Glukóza je pre telo zdroj
energie, z tráviaceho traktu sa krvou dostáva
k bunkám celého tela. Na to, aby sa glukóza
dostala do vnútra bunky a tam sa premenila
na energiu, potrebuje inzulín. Inzulín je hormón, ktorý produkuje podžalúdková žľaza
– pankreas. Po jedle, keď je v tele dostatok
glukózy, vyplavuje sa aj inzulín, ktorý glukóze „otvára“ vchod do bunky.
Pri cukrovke telo buď prestane vyrábať dostatok inzulínu, ktorý sa tvorí v pankrease
(diabetes mellitus 1. typu), alebo nevyužíva
inzulín správne (diabetes mellitus 2. typu).
V oboch prípadoch poruchy dochádza
k zvýšeniu koncentrácie krvného cukru (hyperglykémia). Práve vysoká hladina cukru
v krvi spôsobuje u diabetických pacientov
poškodenie krvných ciev, čo vedie k závažným zdravotným komplikáciám, ktoré môžu
vážne ohroziť zdravie pacienta.

Príčiny vzniku

Medzi najčastejšie príčiny vzniku cukrovky
(diabetes mellitus) patria:
• genetické faktory
• zvýšená produkcia niektorých hormónov
zvyšujúcich hladinu glukózy v krvi
• niektoré lieky
• chronický zápal podžalúdkovej žľazy
Pri cukrovke 2. typu zohráva významnú rolu
aj nesprávna životospráva a s ňou spojená
obezita.

Typy choroby (klasifikácia)

Rozlišujú sa dve hlavné formy cukrovky:
Cukrovka 1. typu
Je geneticky podmieneným ochorením, ktoré sa zvyčajne vyskytuje u detí a mladých ľudí.
Pri tomto type pankreas produkuje len veľmi
malé množstvo inzulínu alebo neprodukuje
žiaden. Pacienti ho musia dostávať injekčnou
formou – často niekoľkokrát denne.
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Cukrovka 2. typu
Najčastejšie sa vyskytuje u ľudí nad 45 rokov
a pri vysokom percente pacientov je spojený s obezitou. Príčinou tohto ochorenia je
obyčajne stav, keď organizmus produkuje
často dostatočné, ba dokonca aj zvýšené
množstvo inzulínu. Inzulín je však nedostatočne účinný, lebo cieľové miesta v bunkách,
na ktoré má účinkovať, reagujú na jeho
pôsobenie len slabo alebo nereagujú vôbec (tzv. inzulínová rezistencia). Pacientom
s cukrovkou 2. typu väčšinou stačí liečba
diétou a tabletami, len pomerne malá časť
z nich vyžaduje injekčné podávanie inzulínu.

Prvotné príznaky

Príznaky cukrovky (diabetes mellitus) môžu
byť rôzne a pri vzniku ochorenia nemusia
byť rozvinuté všetky naraz. K základným
príznakom cukrovky patrí únava spojená
s chudnutím, ďalej časté močenie a smäd.
Pri cukrovke 1. typu
Nástup cukrovky 1. typu býva obyčajne výraznejší a rýchlejší, jeho príznaky sa prejavujú nápadnejšie, a preto by mal chorý navštíviť lekára hneď, ako tieto príznaky spozoruje.
Stáva sa, že pre zlyhanie vnútorného prostredia organizmu dôjde k poruche vedomia
a stav chorého je natoľko vážny a kritický, že
ho musia dopraviť na oddelenie intenzívnej
starostlivosti. Môže potom trvať aj niekoľko
dní, než sa ochorenie stabilizuje, aby sa dalo
začať s jeho obvyklou liečbou.
Pri cukrovke 2. typu
Cukrovka 2. typu môže byť v počiatku aj bez
príznakov, až pri rozvinutej forme choroby sa
začnú prejavovať uvedené príznaky. Pacienti
s touto diagnózou mávajú nadváhu alebo sú
obézni. Niekedy sa choroba zistí náhodne,
napríklad keď pacient absolvuje preventívnu prehliadku, predoperačné vyšetrenie
či pri krvnom vyšetrení pre iné ochorenie.
Stáva sa, že chorý prichádza k lekárovi až
s ťažkosťami, ktoré súvisia už s komplikácia-

mi cukrovky. Môžu to byť poruchy videnia,
svrbenie, bolesť či mravenčenie v dolných
končatinách, zle sa hojace rany, hnisavé alebo plesňové kožné prejavy.
Pri cukrovke 1. typu
• rozhodujúcim kritériom je zvýšená hladina
glukózy v krvi (hyperglykémia) opakovane
nalačno nad 7,8 mmol/l alebo v priebehu
dňa (po najedení) nad 11,1 mmol/l,
• vysoké hladiny glykovaného hemoglobínu-HbA1c (HbA1c je laboratórny ukazovateľ, ktorý odráža priemernú hodnotu
krvného cukru za posledné 2 až 3 mesiace,
vyjadruje sa v percentách),
• prítomnosť glukózy v moči (glykozúria),
• prítomnosť protilátok proti B-bunkám pankreasu,
• v ťažkých prípadoch známky okyslenia organizmu (acidózy) a odvodnenia (dehydratácie).
Pri cukrovke 2. typu
• zvýšené hodnoty krvného cukru (hyperglykémia),
• zvýšené, normálne alebo znížené hladiny
inzulínu (C-peptidu) v krvi, čo závisí od štádia ochorenia, v počiatočných štádiách sú
najčastejšie zvýšené,
• nie je náchylnosť k odvodneniu (dehydratácii) a ku ketoacidóze (okysleniu organizmu následkom zvýšenej tvorby ketolátok),
ale za určitých okolností pri stresovej reakcii spustenej infekciou alebo úrazovým
mechanizmom sa ketoacidóza a dehydratácia môžu vyskytnúť.
V sporných prípadoch sa robí záťažový test
(tzv. orálny glukózo-tolerančný test).

Komplikácie

Neliečená alebo nesprávne liečená cukrovka
môže spôsobiť závažné komplikácie, ktoré
majú za následok vážne zdravotné problémy. Rozdeľujeme ich na:
Akútne (náhle vznikajúce) hypoglykemická kóma, diabetickú kóma.
december 2015 I Inak obdarení I
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Chronické - objavujú sa až po mnohých
rokoch trvania cukrovky, patria medzi ne:
Vysoký krvný tlak
Odhaduje sa, že 60 až 65 % osôb s cukrovkou
má vysoký krvný tlak. Príčinou je urýchlenie
aterosklerózy a poškodenie funkcie obličiek
cukrovkou. Ľudia s cukrovkou by si mali
pravidelne kontrolovať tlak krvi a užívať lieky na jeho úpravu, ktoré im predpíše lekár.
Nekontrolovaný vysoký krvný tlak môže
zapríčiniť urýchlenie poškodenia obličiek,
očí, skorší výskyt infarktu myokardu a náhlej
cievnej mozgovej príhody.
Srdcovocievne ochorenia
Osoby s cukrovkou majú obvykle vyššie hladiny tukov a cholesterolu v krvi ako osoby
bez cukrovky. S tým je spojené aj väčšie riziko urýchlenia aterosklerózy a predčasný
vznik závažných srdcovo-cievnych chorôb
ako ischemická choroba srdca, angina pectoris, akútny infarkt myokardu a náhla cievna
mozgová príhoda. Choroby srdca sú hlavnou príčinou úmrtia osôb s cukrovkou. U dospelých s cukrovkou je úmrtnosť na srdcové
ochorenia až štyrikrát vyššia ako u dospelých bez cukrovky.
Diabetická noha
Časté je postihnutie ciev dolných končatín
(tzv. ischemická choroba dolných končatín).
Vážne zmeny na koži, svalstve a nervoch (tzv.
diabetická noha) môžu viesť k odumretiu
tkanív a amputácii končatiny.
Ochorenie obličiek
Obličky filtrujú a odstraňujú odpadové látky
z krvného obehu. Cukrovka (diabetes mellitus) vyvoláva poškodenie obličiek. Prejavuje
sa objavením bielkovín v moči a postupným
zhoršovaním funkcie obličiek. Prejavom poškodenia obličiek býva aj vysoký krvný tlak.
Poškodenie zraku
Cukrovka môže spôsobiť aj poškodenie očí
– hlavne sietnice (retinopatia). Postihnutie
sa prejaví vznikom malých vydutín na tepnách sietnice a tvorbou nových ciev, drobným krvácaním do sietnice (hemorágiami)
– následkom prasknutia malých vydutín.
Neskôr môže na sietnici dôjsť k novotvorbe
ciev, zmnoženiu väziva a stav môže vyústiť
až do úplnej slepoty.
Ochorenia zubov
Ochorenia ďasien, ktoré môžu viesť k strate

zubov, sa u osôb s cukrovkou objavujú častejšie a v závažnejšej forme. Ochorením ďasien trpí asi 30 % osôb s cukrovkou 1. typu vo
veku 19 a viac rokov.
Starostlivosť o nohy
Pri cukrovke sú často postihnuté cievy dolných končatín (tzv. ischemická choroba dolných končatín). Vážne zmeny na koži, svalstve a nervoch (tzv. diabetická noha) vedú
často k odumretiu tkanív a amputácii končatiny. Diabetici preto musia venovať starostlivosti o nohy výraznú pozornosť.
Kúpeľ
Dva až trikrát týždenne kúpeľ nôh – ponorte
nohy do vody teplej 30 až 35 °C a nechajte
ich v pokoji ponorené zhruba 3 minúty, nepoužívajte pritom žiadne prísady s obsahom
alkoholu (Pozor! Harmančekové koncentráty
obsahujú alkohol.).
Nepoužívajte mydlo, ktoré vysušuje pokožku – použite radšej čistiace emulzie.
Po kúpeli nohy dôkladne vysušte – osobitne
priestor medzi prstami; ak máte na nohách
príliš suchú a šupinatú kožu, znamená to, že
nohy nie sú dobre vysušené.
Nohy si každý deň starostlivo natierajte
mastným krémom.
Zatvrdnutú kožu na nohých ošetrujte pravidelne pemzou (nezabudnite ju pravidelne
vymieňať, aby ste zabránili vzniku plesňových ochorení).

Nepoužívajte nepriedušné rýchloobväzy
na kurie oká a odreniny. Nechty na nohách
nestrihajte, radšej ich zbrúste pilníkom
(na okrajoch ich neskracujete, aby necht nezarastal).
Denná kontrola
Vyvarujte sa zápalov a plesňových ochorení
na nechtoch a medzi prstami – zápaly spoznáte podľa načervenalých a bielych povlakov.
Každé poranenie (aj to najmenšie) si nechajte ošetriť u lekára.
Nohy si denne kontrolujte.
Pri akejkoľvek zmene, ktorú spozorujete
na nohách, obráťte sa na lekára.
Správna obuv
Kupujte si vždy pohodlnú obuv, ktorá dobre
sedí – noha nesmie byť v topánke stiahnutá.
Obuv si skúšajte a kupujte radšej popoludní,
keď sú nohy vždy silnejšie (trochu opuchnuté) ako ráno.
Denne sa asi 30 minút poprechádzajte.
Ak je to možné, noste biele bavlnené ponožky, ktorá sa môžu prať pri 90 °C a na ktorých
ihneď vidieť akékoľvek poranenia nôh (stopy
krvi).
Nikdy nechodievajte bosí.
Autor: MUDr. Adriana Ilavská, diabetológ
O liečbe cukrovky sa dočítate v januárovom
čísle časopisu

„Po ceste ku šťastiu sa ide ťažko, keď je zatienená utláčaním
a násilnou mocou. Dobrá vláda koná v záujme všetkých,
je známa tým, že vyrovnáva nerovnosti na tejto ceste:
Ak je to tak, potom si zaslúži podporu.“ (L.R.H - Cesta ku šťastiu)
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My, ženy na vozíku
Ako sa máme my, ženy na vozíku, na Slovensku? Dobre? Zle? Aké máme možnosti
uplatniť sa v živote? Sme odsúdené len sedieť doma a prežívať alebo nám spoločnosť
vytvára rovnaké podmienky ako pre ostatné
ženy? Máme s nimi rovnoprávne postavenie?
Otázok je neúrekom, odpoveď by sa dala
zhrnúť do niekoľkých viet. Ženy na vozíku či
s iným ťažkým zdravotným postihnutím nie
sú v našom štáte ani nijako zvlášť chránené
a ani sa nič pre ne nerobí v pozitívnom slova
zmysle.
Po právnej stránke náš právny systém neprijal žiadne opatrenia, aby nám zabezpečili plné a rovnaké využívanie všetkých ľudských práv a základných slobôd. V Ústave
SR je len jeden odstavec venovaný ženám
a osobám zdravotne postihnutým, citujem:
„Ženy, mladiství a osoby zdravotne postihnuté majú právo na zvýšenú ochranu zdravia
pri práci a osobitné pracovné podmienky.“
Avšak Slovenská republika prijala medzinárodnú zmluvu Dohovor o právach osôb so
zdravotným postihnutím, ktorú sa zaviazala
dodržiavať a uplatňovať v praxi. Cieľom tohto dohovoru je presadzovať, chrániť a zabezpečovať plné a rovnaké využívanie všetkých
ľudských práv a základných slobôd všetkými
osobami so zdravotným postihnutím a podporovať úctu k ich prirodzenej dôstojnosti
Dohovor sa venuje aj ženám so zdravotným
postihnutím a hovorí, že ženy a dievčatá so
zdravotným postihnutím sú často vystavované, doma aj mimo domova, väčšiemu
riziku násilia, zranenia alebo zneužívania,
zanedbávania alebo nedbanlivého zaobchádzania, týrania alebo vykorisťovania.
Tým, že zmluvné strany uznávajú, že ženy
a dievčatá so zdravotným postihnutím sú
vystavené viacnásobnej diskriminácii, štáty
v tejto súvislosti prijmú opatrenia, aby im zabezpečili plné a rovnaké využívanie všetkých
ľudských práv a základných slobôd. Zmluvné strany prijmú všetky príslušné opatrenia
na zabezpečenie plného rozvoja, pokroku
a rozšírenia oprávnení žien s cieľom zaručiť
im uplatňovanie a využívanie ľudských práv
a základných slobôd ustanovených v tomto dohovore. Dohovor nadobudol platnosť

v roku 2010. Je to dosť dlhá doba na to, aby
som zbadala, či sa u nás dejú zmeny k lepšiemu v postavení žien so zdravotným postihnutím, zvlášť tých najviac postihnutých,
ktoré potrebujú pomoc inej osoby na zabezpečenie všetkých činností. Stroho musím
skonštatovať, že za päť rokov sa v našej krajine nespravilo pre nás ženy s postihnutím nič
pozitívne. Nikto sa o problematiku seriózne
nezaujíma, nie sú vyhlásené žiadne granty,
obce a mestá nevenujú týmto ženám žiadnu
pozornosť. V oblasti zdravotne postihnutých
sa pohybujem veľmi dlho, aby som si mohla
dovoliť povedať, že štát kašle na postihnuté
ženy.
Ak to rozmením na drobné, začnem rodinným prostredím. My dievčatá a ženy so zdravotným postihnutím vyrastáme a žijeme väčšinou vo svojich rodinách a potrebnú pomoc
nám poskytujú rodinní príslušníci. V dospievaní a aj následne v dospelosti však nemáme
v skutočnosti žiadne možnosti samostatne,
nezávisle existovať, pretože namiesto toho,
aby napr. osobná asistencia bola schvaľovaná s úplnou samozrejmosťou a s dostatočným rozsahom hodín, nie je priznávaná
alebo je značne podhodnotená. Preto sme
veľmi závislé na čase a ochote rodinných
príslušníkov, čo v konečnom dôsledku vedie k rezignácii a izolovanosti od vonkajšieho prostredia. Nikto sa nezaoberá otázkou
týrania zdravotne postihnutých žien, nie sú
vytvorené krízové bezbariérové centrá, nikto sa nezaoberá a nerieši izolovanosť zdravotne postihnutých žien v mestách a najmä
na dedinách, kde možnosť spoločenského
života je často na nulovej úrovni. Zdravotne
postihnuté ženy aj u nás sú cieľom zneužívania, vykorisťovania a zlého zaobchádzania
v rodinách. Pýtam sa. Ktorý úrad práce to
má podchytené a rieši túto problematiku?
Ktorá obec, mesto podali pomocnú ruku
zdravotne postihnutej žene sami od seba,
tak, aby bola zabezpečená a chránená pred
negatívnymi vplyvmi? Nenašla by som takú!
Sme stále vystavované viacnásobnej diskriminácii a uplatňovať svoje práva v našom
štáte je nad nadľudské sily. Čo vidím u svojich známych, priateliek, klientok? Až na pár
výnimiek sedia doma a nemajú žiadnu možnosť zmeniť svoj život. Nežijú, prežívajú. Nie
z vlastnej vôle je zanedbávaná ich zdravotná

starostlivosť, napr. obyčajná prehliadka u zubára či gynekológa predstavuje pre mnohé vozičkárky veľký problém. Nemožnosť
uplatniť sa na trhu práce - aj keď vynaložíte
maximálne úsilie a ukončíte vysokú školu,
poberáte najnižšie dôchodky či platy. Nemožnosť sexuálneho života, spoločenského
života naša spoločnosť ešte stále berie ako
samozrejmosť asi v zmysle „čo by ešte nechceli“. Koľko z vás žien sedí doma a ste radi, ak
sa niekoľkokrát za rok dostanete von? Prečo
je to tak? Nezaslúžite si žiť život plnohodnotný, plný zážitkov a prekvapení? Ale áno,
zaslúžite a omnoho viac ako ktokoľvek iný.
Rodina, priatelia, štát sú tu preto, aby nám
podávali pomocnú ruku a nie aby sme boli
zahnané niekde v kútiku a snívali o bežných
veciach. Ak ste v rodine zanedbávané, týrané
a nedostáva sa vám základnej pomoci, treba
sa ozývať aj napr. neziskovým organizáciám
a občianskym združeniam. Ak vás ako ženu
so zdravotným postihnutím úrady šikanujú
a nevedia zaručiť uplatňovanie a využívanie
ľudských práv a základných slobôd, treba sa
sťažovať.
To, aké postavenie a možnosti budeme mať
v rodinách i v spoločnosti, záleží však vo veľkej miere aj od nás, napríklad že nebudeme
mlčať, ale že sa konečne začneme dožadovať hlasnejšie a všade svojich práv.
My, ženy na vozíku, odkázané na pomoc vo
všetkých činnostiach, to máme v živote veľmi zložité a ťažké, neznamená to však, že
máme nariekať nad sebou, práve naopak,
treba osudu čeliť rôznymi spôsobmi, a keďže
ako ženy sme vynaliezavé, vieme ako na to.
A nakoniec, povedzme si pravdu, rovnosť
príležitostí je fikcia spoločnosti. Ale sebavedomie môžeme nadobudnúť len my samy,
ak sa budeme na svoje problémy pozerať
ako na výzvy a príležitosti a zabojujeme
o svoje práva všade a vždy.
Na záver dovoľte citovať Steve Jobsa: „Váš
čas je obmedzený, tak ho nemíňajte na život niekoho iného. Nenechajte sa ovplyvniť
názormi iných. Prehlušia váš vnútorný hlas.
A čo je najdôležitejšie, nájdite v sebe odvahu
nasledovať srdce a vlastnú intuíciu. Ony totiž
už dopredu vedia, čím sa skutočne chcete
stať. Všetko ostatné je druhotné.“
Ľudmila Gričová

„Najväčšie šťastie, ktoré ťa môže stretnúť, je to, že si nájdeš
oddaného priateľa. Toto bohatstvo však môžeš uchrániť len tým,
že si tento poklad ukryješ v srdci
a budeš si ho vážiť viac ako vlastný život.“
(Konfucius)
www.inakobdareni.sk
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Moje dieťa ma naučilo...
Nie je mama ako mama. Materstvo niektorých žien je vystavené skúškam, pri ktorých
si často siahnu až za hranice vlastných síl.
Len mamy inak obdarovaných detí vedia,
aký dlhý vie byť deň, aká tmavá je skutočne
noc, aký veľký môže byť strach a bezradnosť,
aká obrovská je sila, keď ju najmenej človek
čaká, ale potrebuje...

ďže nerozpráva, treba sa s ňou dorozumieť.
Zvládnuť starostlivosť o takéto výnimočné
dieťa sa dá. Bez nej by sme boli asi viac konzumní a sebeckí, rozmaznaní a možno by
sme sa nevedeli tak úprimne tešiť aj z maličkostí, napríklad aj z horiacej sviečky na stole,
chutného koláča, peknej prírody, nového
obrusu či jednotky v žiackej knižke.

Vnášajú obetavú lásku, úsmev, liečivý dotyk
tam, kde je slabosti a bolesti dosť. Trpezlivo
čakajú na zázrak, vidia výnimočnosť v obyčajnosti bytia. Pretvárajú domovy na bezpečné miesta na pofúkanie rán osudu. S láskou sladia dni a milujú bez podmienok.

Katarína Matejkovičová, Brezno
syn Paťko, 8 rokov / Autizmus, stredný stupeň
retardácie, hirschprung, syndróm krátkeho čreva, jejunostomia, ileostomia, adheolizis, III.st.
Incontinentio, autoimunitne ochorenie zrastov

Aj všedné dni sú pre ne sviatkom...
Aký je pozemský kríž, ktorý nesú statočne
spolu so svojimi deťmi, aké obmedzenia
hendikep priniesol do ich rodín, čo vzal, nedoprial a čo naopak priniesol?
Požiadala som mamičky, aby doplnili vetu:
„Ak by som nemala zdravotne znevýhodnené dieťa - nevedela by som, nepoznala by
som, nerobila by som...“ Odpovede sú oknom do reality krehkého šťastia ich sveta.
Janka Vigašová, Banská Bystrica
dcéra Viktória, 9 rokov / DMO - kvadraspastická forma, odkázaná na pomoc druhej osoby,
nechodiaca
Znevýhodnenie dieťaťa nám vzalo množstvo aktivít, ktoré nemôžeme ako rodina robiť. Museli sme sa prispôsobiť možnostiam
Vikinho zdravotného stavu. Sme však šťastní,
že ju máme, je to naše slniečko. Vďaka dcérke
som sa naučila veľa vecí, objavila nové zručnosti, spoznala som mnoho skvelých ľudí,
ktorí nám vždy ochotne pomôžu a stoja pri
nás. Diagnóza môjho dieťaťa ma motivovala
k založeniu a k činnosti občianskeho združenia, ktoré sa venuje pomoci telesne postihnutým deťom a ich rodinám. /o.z. Nožička/.
Iveta Sepešiová, Banská Bystrica
dcéra Saška, 8 rokov / DMO ľahká diparéza, ľahká mentálna retardácia, autistické rysy, epilepsia
Kombinácia diagnóz mojej dcéry síce poskytuje takmer neobmedzenú mobilitu, no dostať sa niekam so Saškou znamená prekonať
jej afektívne záchvaty. Zaužívané stereotypy
a rituály nám pomáhajú pri plnení si každodenných povinností. Staráme sa o ňu traja - ja
a jej dvaja súrodenci. Hoci je to náročné pre
všetkých, vidím, že naša rodinka je súdržnejšia, už si vieme rozdeliť úlohy, deti sa vedia
o Sašku postarať - oblečú ju (módna expertka Tánička vyberá šaty), zvládnu si pripraviť
raňajky i večere a pripravené jedlo spolu so
Sašou aj zjesť. Stolujeme všetci spoločne, čo
je tiež prínosom. Momentálne u nás vládne
trend spoločného učenia sa. Striedame sa pri
domácej príprave Sašeny do školy - obľúbené je čítanie zo šlabikára a musím povedať,
že moje deti to spoločne prečítajú lepšie
ako ja. Moje dieťa je tak trocha výzvou - ke-
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Množstvo obmedzení je vzhľadom k Paťkovej diagnóze veľké. Z dieťaťa, ktoré mohlo
behať a ísť kamkoľvek si zažiadalo, sa stalo
dieťatko, ktoré sa muselo prispôsobiť enterálnej výžive. Tá mu tečie 17-18 hodín denne. Musel si zvyknúť na vývod a na jejunalnovyživovaciu sondu, taktiež prišiel o veľmi
obľúbenú činnosť akou je kúpanie, voda
a čľapkanie. Bolo ťažké naučiť dieťa s autizmom, čo môže a čo nie, neťahať si hadičku, respektíve si ju nevytrhnúť. Náš život je
o trpezlivosti a silnej vôli nezrútiť sa fyzicky
ani psychicky a nevzdávať sa. Inakosť môjho drobca mi dala obrovskú lásku, a nielen
k nemu, ale i k sebe samej a aj k mojej dcérke.
Vždy som bývala prchká, urážlivá a nevedela
som sa naučiť trpezlivosti. Často som mala
chuť s tým skončiť, vzdať sa, všetky moje
chyby som pripisovala Paťkovi. Vždy som si
myslela, že všetkému je na vine on. Hanbím
sa za to, ale prvé mesiace, keď sa narodil,
nedokázala som sa mu oddať. On tak veľmi
túžil po mne a ja som ho odmietala..Teraz
mu vďačím za to, že to nevzdal, že ma tak
veľa naučil, dal veľa mne i jeho sestre. Bolo
neuveriteľné, akú silu v boji mi dalo to, keď
ma pohladil, pozrel na mňa tými veľkými zelenými očkami. V tom momente som sa vždy
rozplakala. Naučili sme sa pomáhať si, podržať sa v ťažkých chvíľach. Paťko nás naučil
obrovskej trpezlivosti a súdržnosti. Pochopili
sme, že sme neuveriteľne prepojení a navzájom sa poháňame dopredu. Je úžasné vidieť
dcérku, ako bozkáva Paťka na noštek- to teplo, lásku, keď ho po odpojení naháňa po byte
s plyšovou hračkou. Nedá sa opísať, aká som
hrdá a vďačná za to, akého mám syna. Keby
nebol taký, aký je, tak by to nebol on. Ľúbim
ho a nedám za nič na svete!
Rodičia handicapovaných detí, zaslúžite si
rešpekt, uznanie, viac pomoci a podpory zo
strany zdravých. Verím, že postupne a spoločne sa nám podarí vytvárať stále viac príležitostí, aby ste mohli svetu i ukázať výnimočnosť vašich detí a ten ich v ich inakosti prijal
tak, ako si zaslúžia.
Text: Silvia Žabková
Foto: Archív rodinné albumy respondentiek
Odpovede ďalších rodičov inak obdarených
detí nájdete v budúcom čísle časopisu.
www.inakobdareni.sk
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CHARITATOUR - charitatívny beh Dušana Gažiho a AGEL
Dušan Gaži, jeden z nás, obyčajný človek,
ktorý sa pred oslavou svojich narodenín rozhodol urobiť ojedinelý čin. V deň svojich narodenín, podotýkam päťdesiatych, sa rozhodol odbehnúť vzdialenosť Bratislava - Košice.
A dôvod? Aby pomohol postihnutým deťom
a ich rodinám zlepšiť kvalitu života. Rozhodol sa takto pred šiestimi rokmi a každý rok
sa mu podarilo od sponzorov vyzbierať viac
a viac finančných prostriedkov na kúpu dôležitých a pre niektorých aj nevyhnutných
zdravotných pomôcok. Tento už 6. ročník,
ktorý sa konal 2.-4.9.2015, sa niesol v duchu
„Pomôžme aspoň dvadsiatim deťom a ich
rodinám“.

Spoločnosť Agel v celom svete prispieva
rôznymi darmi deťom v núdzi, ako aj ľuďom,
ktorí sú odkázaní na pomoc druhých. Aj
v našej firme Agel na Slovensku sa stalo tradíciou pomáhať svojimi produktmi deťom
s istým druhom postihnutia. Pravidelnými
zbierkami prispievame už skoro dvadsiatim
rodinám, ktorých deti vďaka produktom
ostávajú v dobrom zdravotnom stave.
Spoločnosť Agel svojimi produktami /15 krabíc gélu ABC/ obdarovalo deti v rámci 6. ročníka Charitatour 2015. V cieli Dušana Gažiho
okrem sponzorských firiem vítal Richard
Raši, primátor mesta Košice, ako aj Otto Brixi, poslanec. Obaja sú sponzormi celej akcie.

Večne usmiata osôbka
Veronika Koťová, sa narodila v roku 1993,
má sestru - dvojičku Andreu. Veronika je
klientka denného stacionára Margarétka
v Banskej Štiavnici. Je to veľmi milá, zábavná, priateľská a večne usmiata osôbka, ktorá má v lekárskych záznamoch diagnózu
DMO. Veronika je človek veľmi spoločenský,
rada sa zúčastňuje na spoločenských podujatiach a koncertoch svojich obľúbených
hudobných interpretov, ako napr. IMT Smile a Eros Ramazzotti. Tiež má obdivuhodný
prehľad vedomostí, či už sa to týka jazykov
ako angličtina, taliančina alebo zemepisu.
Vždy je aktívna pri vzdelávacích aktivitách
v stacionári. Veronika je aj veľká cestovateľka, navštívila mnoho miest na Slovensku, ale
www.inakobdareni.sk

Na odovzdávaní všetkých zdravotných pomôcok sa zúčastnila aj p. Babitzová a p.Novotný
za stranu Šanca. Dôležitými sponzormi celej
akcie, ako aj minulých ročníkov, sa stali členovia súčasnej vlády. Týchto pánov Dušan obdaroval vlastnoručne maľovanými portrétmi.
Slovenský Agel sa pridal k pomoci deťom
a verím, že pravidelnými darmi deťom s postihnutím zmení nazeranie ľudí na charitu,
ako aj pozdvihne povedomie ľudí nezištne
pomáhať iným, ktorí sa nie vlastnou vinou
ocitli v núdzi. Ukazuje smer, nielen vo welness štýle života, ale aj v dôstojnej pomoci
jedného druhému.
S láskou, Niké Mozsnyák

aj v Taliansku, Grécku a Českej republike. Jej
asi najobľúbenejšou destináciou je Taliansko, San Benedetto del Tronto, okrem Palmovej riviéry obdivovala aj krásne pamiatky
v Ríme, Verone, Vinenzy Chioggia. Medzi jej
záľuby patrí aj kozmetika, starostlivosť o vlasy a seriály. Medzi priateľmi sa cíti najlepšie
a v stacionári rada pomáha v kuchyni, kde sa
na varení zúčastňujú viacerí klienti, či sa už
pečie koláč, alebo pripravuje občerstvenie,
vždy je pri tom veľa zábavy, tímovej práce
a z výsledku majú vždy všetci radosť. O to
viac im chutí, keď každý priloží ruku k dielu.
Veronika je človekom, ktorého keď spoznáte,
tak ho musíte mať rád, vždy je plná energie.
Veronika Hrčiarová
Inštruktor sociálnej rehabilitácie
Foto: Ján Koťo
december 2015 I Inak obdarení I
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Leto v Plaveckom klube TZPŠ DOLPHINS
Toto leto bolo plné vody. Ako prvý vycestoval na preteky do Holandska Adam Riečičiar. Boli to 11. svetové hry juniorov IWAS
2015 do 23 rokov v meste Stadskanaal. Ďalší
plavci - Gettlerová Anna, Marić Jadranka,
Holek Šimon a Sloboda Marek - sa zúčastnili Európskych hier mládeže 2015 do 20
rokov vo Varaždíne. Posledné dve plavkyne
- Karina Petrikovičová a Tatiana Blattnerová - sa zúčastnili Majstrovstiev sveta IPC
2015 v plávaní v Glasgowe.
Karina PETRIKOVIČOVÁ - splnila sedem limitov účasti na Paralympijské hry 2016 v RIO
de Janeiro a na Majstrovstvá Európy 2016
v portugalskom Funchale.
Tatiana BLATTNEROVÁ - splnila jeden „B“
limit účasti na Paralympijské hry 2016 v RIO
de Janeiro a tri limity účasti na Majstrovstvá
Európy 2016 v portugalskom Funchale.
Adam RIEČIČIAR - splnil jeden limit účasti
na Majstrovstvá Európy 2016 v portugalskom Funchale.

11. Svetové hry juniorov IWAS 2015,
Holandsko
V dňoch od 2.7.2015 do 8.7.2015 sa v holandskom meste Stadskanaal konali 11. svetové
hry juniorov IWAS 2015 (11th IWAS Junior
World Games 2015) športovcov do 23 rokov. Súťažilo sa v atletike a v plávaní. Do súťaží v atletike sa prihlásilo 23 štátov z celého
sveta, plávaní to bolo prihlásených 10 štátov.
Slovenskú republiku reprezentoval člen nášho klubu, Adam RIEČIČIAR, spolu so sprievodom, Larisou JAREMBÁKOVOU, športovou
psychologičkou, ktorá bola súčasne trénerkou a aj vodičkou auta. Adam štartoval v piatich disciplínach a to 50 m znak, 50 m v.sp.,
100 m v.sp., 200 m v.sp. a 100 m prsia. Keďže
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medaily sa odovzdávali len v disciplínach,
kde bolo prihlásených 5 športovcov a viac,
Adam obišiel “na sucho”, lebo v skupine postihnutia S5 ich štartovalo menej ako stanovený počet SB4 (pri telesnom postihnutí skupina s najľahším postihnutím je skupina S10,
resp. SB9). Adamom dosiahnuté výsledky
- z piatich štartov si vyplával štyri veľmi kvalitné osobné rekordy. 50 m znak 1:16.54, 50 m
v.sp. 1:08.39 zlepšenie o 3,21 sek., 100 m v.sp.
2:32.29 zlepšenie o 3,81 sek., 200 m v.sp.
5:24.57 zlepšenie o 18,13 sek., 100 m prsia
3:18.66 zlepšenie o 16,14 sek.
Poznámka: IWAS - International Wheelchair &
Amputee Sports Federation

European Paralympic Youth Games
2015 (EPYG 2015), Varaždín 2015
Vo Varaždíne sa konali Európskych hier
mládeže 2015 do 20 rokov pod záštitou
Slovenského paralympijského výboru.
Slovenskú republiku z nášho klubu reprezentovali štyria plavci: Anna GETTLEROVÁ,
Jadranka MARIĆ, Šimon HOLEK, Marek
SLOBODA. Okrem plavcov nášho klubu
tvorili slovenskú výpravu aj plavci z Nových
Zámkov a Humenného. Výprava cestovala
v dvoch skupinách, lebo niektorých plavcov čakala klasifikácia - zaradenie do skupiny postihnutia. Marek Sloboda (zrakovo
postihnutý) bol klasifikovaný medzinárodnou klasifikáciou IPC a Aninu Gettlerovú
a ďalších dvoch plavcov z Nových Zámkov
čakala národná klasifikácia - všetci telesne
postihnutí. Táto skupina cestovala o tri dni
skôr. Absolvovali odborné lekárske vyšetrenia pred komisármi IPC a robili prieskumníkov pre druhú časť výpravy. Zistili, či je voda
v bazéne mokrá, ako špliecha, poobzerali
konkurenciu. Ako sprievod boli Daniela Bar-

bušová - trénerka výpravy plavcov, Larisa
Jarembáková - trénerka a športová psychologička, Miriam Slobodová - tapper zrakovo
postihnutého plavca a Katarína Marić.
Zahájenie pretekov sa konalo na hlavnom
námestí vo Varaždíne v štvrtok večer. Bola to
prehliadka všetkých zúčastnených krajín. Pretekalo sa vo viacerých športoch, napr. boccia.
No a v piatok ráno sa to začalo. Preteky. Plavci boli správne namotivovaní, pripravení vydať zo seba maximum a sprievodný personál
pripravený na zabezpečenie trochu komplikovanej organizácie. Aby nikto nemeškal
na štart, nikto nič nezabudol, vedel kedy a čo
pláva. Bzučalo to tam ako v úli. Larisa s Dankou však zvládli zladiť plavcov z rôznych
klubov, aby šlapali ako hodinky. No chcelo
to trochu námahy. A potom to začalo: prvé
štarty, prvé osobáky, medaily, ale aj sklamania. To je šport. Prvý deň sme úspešne zvládli
a v očakávaní sme sa nevedeli dočkať štartov
na ďalší deň.
Bolo zaujímavé pozorovať, ako to naši plavci spolu prežívali, podporovali sa a tešili
sa spolu, aj keď sa stretli v takomto zložení
po prvýkrát. No a spoločne strávené večery
plné hier a zábavy boli snáď ešte krajšie. Napriek rozdielnym handicapom mali rovnakú
dušu – čistú a šťastnú. Mladí plavci vytvorili
jeden úžasný tím a bolo to vidieť aj na ich
športových výkonoch. Veď celkovo dosiahli
tieto výsledky: Gettlerová Anna - ako jediná z plavcov vyplávala striebornú medailu,
mala šesť štartov, z toho zaplávala tri osobné
rekordy. Holek Šimon – náš najmladší plavec mal šesť štartov a všetko to boli osobné
rekordy. Marič Jadranka – ako najskúsenejšia z našich plavcov mala najviac štartov, až
osem, z toho zaplávala päť osobných rekordov, ale v tomto roku to na medailu nevyšlo.
www.inakobdareni.sk
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Sloboda Marek - mal šesť štartov, z toho si
zaplával tri osobné rekordy. Vytvorením 17
osobných rekordov a ziskom striebornej medaily naši plavci potvrdili oprávnenosť svojej
nominácie na EPYG 2015.
Touto cestou ďakujeme všetkým účastníkom,
Daniele Barbušovej, ktorá bola trénerkou
výpravy plavcov a športovej psychologičke
a trénerke Larise Jarembákovej, rodičom
- Miriam Slobodovej a Kataríne Marić za pomoc a vytvorenie výbornej atmosféry
počas pretekov, ako aj mimo bazéna.
Poznámka: IPC - International Paralympic Committee

Majstrovstvá sveta IPC 2015 v plávaní v Glasgowe
Majstrovstvá sveta IPC 2015 v plávaní v Glasgowe vo Veľkej Británii sa konali v dňoch
9.7.2015 – 20.7.2015 a patrili medzi hlavné
kvalifikačné preteky na PH v Rio de Janeiro
v roku 2016. Účasť na majstrovstvách sveta
bola plne hradená z rozpočtu Slovenského paralympijského výboru. Plavci museli
splniť limity MQS (Minimum Qualification
Standard) – limit “A” alebo MET (Minimum
Entry Time) – limit “B”, ktoré stanovil IPC
Swimming. Slovenská reprezentácia na MS
IPC 2015 mala len troch plavcov, dve zrakovo postihnuté plavkyne a jedného telesne
postihnutého plavca. Boli to naše dve zrakovo postihnuté reprezentantky Karina PETRIKOVIČOVÁ a Tatiana BLATTNEROVÁ,
Ing. Daniela ŠIPOŠOVÁ asistentka reprezentačného trénera a osobná trénerka Kariny
Petrikovičovej a Tatiany Blattnerovej a Andrea GUNESCH, osobná asistentka a tapper
Blattnerovej.
Dosiahnuté výsledky: Karina PETRIKOVIČOVÁ, skupina postihnutia S13, SB13, SM13
- Splnila štyri limity “A” a tri limity “B” účasti
na PH IPC 2016 v Rio de Janeiro.50 m v.sp.
ženy čas 0:30,18, osobný rekord, 200 m PP
ženy SM13 zlúčené s SM12, časom 2:48,60,
zaostala za osobným rekordom o 0,2 sek.,
100 m znak vo finále 8. miesto, čas 1:16.33,
400 m v.sp. zlúčené s S12, čas 5:22.16 - osobný rekord, 100 m P ženy zlúčené s SB12, čas
1:31,76 je osobný rekord, 100 m v.sp. s S12,
čas 1:07,24 – osobný rekord, 100 m motýlik
zlúčené s S12 a S11, čas 1:17,38 – osobný rekord. Svojimi výkonmi potvrdila rastúcu výkonnosť smerujúcu k letným PH v Rio de Janeiro v roku 2016. Tatiana BLATTNEROVÁ,
skupina postihnutia S11, SB11, SM11 – splnila
jeden “B” limit účasti na PH IPC 2016 v Rio
de Janeiro. 100 m v.sp., čas 1:25.34 – osobný rekord, 100 m znak, čas 1:43,57 - osobný
rekord, 100 m prsia, čas 1:50,00 – osobný rekord, potvrdenie B limitu do Ria. Svojimi výkonmi ukázala, že je potrebné s ňou počítať
do budúcnosti i smerom na PH 2016.
Vyhodnotenie:
Leto 2015 v Plaveckom klube TZPŠ DOLPHINS bolo úspešné!
Napísali: Marek Sloboda a Daniela Šipošová
www.inakobdareni.sk
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Máte doma imobilného pacienta a potrebujete poradiť?
Častokrát sa osud s nami zahráva a keď príde situácia, že sa v sekunde zmení život celej rodiny, je to náročné vstrebať, nieto ešte
narýchlo začať fungovať. Príbuzní musia premýšľať, čo všetko treba vybaviť, kde na aký
úrad ísť žiadať o príspevky.
Keď rodinného príslušníka, ktorý je imobilný,
prepúšťajú z nemocnice domov, mali by jeho
zástupcu poučiť o starostlivosti o takého pacienta a čo všetko potrebuje, aby kvalita jeho
života bola na dôstojnej úrovni.
Najvhodnejší spôsob, ktorý však u nás nefunguje, je ten, aby takýto pacient už mal všetko
pripravené skôr, ako ho prepustia domov.
Imobilný pacient potrebuje:
• polohovaciu posteľ s antidekubitným matracom,
• mechanický alebo elektrický vozík s vhodnou podložkou,
• zdvihák,
• odsávačku, ak je potrebná,
• pomôcky na inkontinenciu,
• ďalšie pomôcky podľa potrieb.
Niektoré pomôcky sa musia vybaviť cez príslušnú zdravotnú poisťovňu a to tak, že je potrebné navštíviť rehabilitačného lekára, ktorý
má právomoc predpisovať pomôcky. Polohovacie postele sú plne alebo čiastočne hradené, podobne aj množstvo iných pomôcok je
hradených cez verejné zdravotné poistenie. Je
však veľmi potrebné vedieť, aký vozík je vhodný, aby sa nestalo, že lekár vypíše na poukaz
nevhodný vozík, ktorý je problém vrátiť.
Potom je potrebné poukazy zaniesť do zdravotnej poisťovne, kde ich podpíše revízny lekár.
Poukaz by mal revízny lekár podpísať na počkanie alebo čo najrýchlejšie a vy by ste mali
právo ísť s poukazmi do výdajne zdravotných pomôcok, ktorú ste si vybrali alebo kde
ste si pomôcky vybrali vopred. Pomôcky, ak
ich na sklade majú, vydajú hneď alebo ich

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

objednajú. Táto anabáza trvá niekoľko dní až
týždňov.
Ak je diagnóza nezvratná a trvalá a rodinný
príslušník bude dlhodobo postihnutý, ďalšia
cesta by mala viesť na príslušný úrad práce,
sociálnych vecí a rodiny, kde je potrebné vyžiadať tlačivá na žiadosti:
• žiadosť o preukaz osoby s ťažkým zdravotným postihnutím
• žiadosť o peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP
Priložené sú k tomu aj ďalšie tlačivá, ktoré
treba vyplniť.
Peňažné príspevky na kompenzáciu, ktoré úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
môže priznávať, sú:
a) peňažný príspevok na osobnú asistenciu,
b) peňažný príspevok na kúpu pomôcky,
c) peňažný príspevok na výcvik používania
pomôcky,
d) peňažný príspevok na úpravu pomôcky,
e) peňažný príspevok na opravu pomôcky,
f) peňažný príspevok na kúpu zdvíhacieho
zariadenia,
g) peňažný príspevok na kúpu osobného
motorového vozidla,
h) peňažný príspevok na úpravu osobného
motorového vozidla,
i) peňažný príspevok na prepravu,
j) peňažný príspevok na úpravu bytu,
k) peňažný príspevok na úpravu rod. domu,
l) peňažný príspevok na úpravu garáže,
m) peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov,
• na diétne stravovanie,
• výdavkov súvisiacich s hygienou, s opotrebovaním šatstva, bielizne a obuvi a bytového zariadenia,
• so zabezpečením prevádzky osobného
motorového vozidla,
• so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom, ak je odkázaná na pomôcku, kto-

nou značkou vjazd povolený len vymedzenému okruhu vozidiel a do pešej zóny.
Všetci tí, ktorí sú držiteľmi parkovacieho
preukazu a prepravujú sa diaľnicami, musia
žiadať národnú diaľničnú spoločnosť o oslobodenie od úhrady diaľničnej známky.

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

Žiadatelia musia vyplniť žiadosť a doložiť:
• kópiu rozhodnutia o vyhotovenie parkovacieho preukazu,
• kópiu parkovacieho preukazu,
• kópiu technického preukazu vozidla, prípadne vozidiel.

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

Predložené údaje sa registrujú u správcu
úhrady diaľničnej známky, respektíve u ním
poverenej osoby a žiadateľ o oslobodenie
od úhrady diaľničnej známky dostane po registrácii potvrdenie od NDS, ktorým sa bude
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rou je pes so špeciálnym výcvikom.
Žiadosť musí obsahovať meno a priezvisko
osoby, ktorá žiada o priznanie peňažného
príspevku na kompenzáciu, o preukaz ŤZP
alebo o parkovací preukaz, dátum jej narodenia, adresu jej trvalého pobytu alebo
prechodného pobytu, doklad o tom, že ide
o účastníka právnych vzťahov.
Súčasťou žiadosti je aj aktuálny lekársky
nález, nie starší ako šesť mesiacov. Žiadosť
o priznanie peňažného príspevku na kompenzáciu musí obsahovať aj potvrdenie
o jej príjme za predchádzajúci kalendárny
rok pred podaním žiadosti a vyhlásenie
o majetku osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. Žiadosť o priznanie peňažného
príspevku na opatrovanie musí obsahovať aj
potvrdenie o príjme osoby zo zamestnania
za kalendárny mesiac, v ktorom bola podaná
žiadosť. Na výzvu príslušného orgánu je osoba povinná predložiť aj iné doklady, ktoré sú
podkladom na rozhodnutie.
V žiadosti sa uvedie druh peňažného príspevku na kompenzáciu, o ktorý žiada a odô
vodnenie žiadosti.
Fyzická osoba k žiadosti o priznanie peňažného príspevku na kompenzáciu predkladá
aj potvrdenie o príjme osôb, ktorých príjmy
sa spoločne posudzujú s jej príjmom.
Podkladom na rozhodnutie o peňažnom príspevku na kompenzáciu je komplexný posudok. Posudzovanie môže trvať 60 - 90 dní,
následne sa vydá aj rozhodnutie, v ktorom je
uvedené, či sa príspevky priznávajú alebo nie.
Avšak skôr než podávate žiadosť o peňažné
príspevky, je potrebné zhodnotiť celkovú situáciu, kto sa o postihnutú osobu bude starať,
či rodina alebo osobní asistenti, aké pomôcky
ešte potrebuje, či sú potrebné aj úpravy bytu,
domu garáže na bezbariérové, atď. a následne o potrebné príspevky požiadať.

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.
Poradenstvo v tejto oblasti poskytuje aj
Centrum samostatného života, kontakt
a potrebné informácie nájdete na
www.csz.sk
Prajeme vám veľa síl a trpezlivosti pri starostlivosti o člena rodiny, ktorý je Inak obdarený.
Taktiež vám želáme, aby ste stretli veľa
ústretových ľudí, úradníkov, ktorí iste radi
pomôžu a poradia.

www.inakobdareni.sk

Občianske združenie

INAK OBDARENí

Keď ochorie člen rodiny na zákernú chorobu, alebo po úraze ostane
na vozíčku, ale aj ak sa narodí dieťa, ktoré má v lekárskej správe rôzne
ťažké diagnózy, pre rodinu je to šok. Nevedia sa vysporiadať s myšlienkou, čo sa stalo, veľa krát sa pýtajú:
Prečo sa to stalo? Prečo práve nám? ...
Je to náročné na psychiku a keď si pomyslíme, že musia ešte riešiť
byrokratickú odyseu s úradmi, nevedia na čo majú nárok, čo všetko
podľa zákona môžu dostať z UPSVaR, tak sme tu práve pre nich.
Poradíme, pomôžeme, povzbudíme, s heslom:
„ZVLÁDNUŤ STAROSTLIVOSŤ O INAK OBDARENÉHO ČLENA
RODINY SA DÁ.“
Hlavným cieľom a zameraním združenia je združovať postihnuté
osoby a ich blízke osoby, resp. osoby žijúce v spoločnej domácnosti
s postihnutými osobami, pomáhať im vo všetkých oblastiach života, podporiť integráciu postihnutých osôb do spoločnosti, pomôcť
im pri zdolávaní každodenných bariér a spoločenských predsudkov,
podporiť ich vedomostný rast a prekonanie obmedzení každého druhu, pomôcť postihnutým osobám isť hore a žiť bez bariér.
Za účelom dosiahnutia svojho cieľa sa občianske združenie bude zameriavať najmä na:
• pomáhanie napredovaniu rozvoja osobnosti postihnutých osôb
bez rozdielu na vek, postihnutie a pod.,
• motiváciu postihnutých osôb,
• informovanie, pomáhanie, motivovanie a robenie radosti postihnutým osobám,
• podpora jedinečnosti postihnutých osôb, rozvoj ich tvorivých
schopností,
• zlepšenie kvality života postihnutých osôb a skvalitnenie ich domáceho prostredia,
• zlepšenie života postihnutých osôb prostredníctvom dostupných
technických pomôcok, zdvíhacích zariadení a iných zariadení a pomoc pri manipulácii s týmito technickými zariadeniami,
• riešenie technických parametrov domácností s postihnutými osobami,

• podporu slovenských výrobcov technických zariadení pre postihnuté osoby,
• zlepšenie právneho povedomia postihnutých osôb ohľadne ich
zákonných nárokov,
• podporu každodenných aktivít postihnutých osôb pre život bez
bariér,
• podporu a organizovanie vzdelávacích, kultúrnych a športových
aktivít pre postihnuté osoby,
• podporu v poradenskej, sociálnej, finančnej, zdravotnej a technickej oblasti života postihnutých osôb,
• podporu a sprostredkovanie informácií v sociálnych, zdravotných
otázkach a možnostiach liečby, týkajúcich sa zdravotného postihnutia danej osoby,
• prevádzkovanie vlastnej internetovej stránky, zverejnenie aktivít
a spájanie postihnutých osôb za účelom skvalitnenia ich života,
• tvorba, tlač a distribúcia časopisov, letákov, informačných prospektov,
• odborné poradenstvo, spolupráca s odborníkmi a výrobcami technických zariadení,
• organizovanie zbierok pre finančné a materiálne zabezpečenie realizovaných projektov,
• tvorba a poskytovanie vzdelávacích aktivít rôznymi formami,
• hmotná (finančná) a morálna pomoc osobám s telesným postihnutím, pomoc pri rehabilitácii, zabezpečení prostriedkov na zakúpenie technických pomôcok,
• navštevovanie domácností,
• zapojenie postihnutých osôb do aktívneho celospoločenského života,
• usporadúvanie konferencií, diskusných stretnutí, seminárov, kurzov a prednášok zameraných na realizovanie účelu občianskeho
združenia,
• organizovanie workshopov, konferencií, školení a seminárov,
• iné projekty a aktivity.
Za účelom plnenia svojho cieľa spolupracuje združenie s jednotlivcami, mimovládnymi a neziskovými organizáciami, orgánmi štátnej
a verejnej správy a môže byť členom iných organizácií doma aj v zahraničí.

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

17. november 2015
Špecializovaný liečebný ústav Marína,
Kováčová

Foto: Igor Frimmel, Ján Koťo
a Petra Sekáčová

Podporili sme tento projekt

Žime bez bariér...
Šikmá schodisková sedačka do zákrut

Bezplatné zameranie a odskúšanie u vás
Bezplatné poradenstvo o štátnych príspevkoch
a financovaní až do 100% bez doplatku
Aj atypické zariadenia na mieru
vlastní projektanti, slovenská výroba plošín
Výhoda elektrického prívodu plošín bez batérií
môže jazdiť bez obmedzenia, nevybije sa
Mimoriadne dlhá životnosť
aj 15-ročné zariadenia bez poruchy

Vnútorná šikmá plošina do zákrut

Priama plošina

Stropný zdvihák

Schodolez Sherpa N 902 s vozíkom

Vnútorná zvislá plošina bez ohradenia

Zvislá plošina s ohradením - exteriér

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

0800 105 707

Navštívte náš nový informačný portál www.inakobdareni.sk

Využívajte výhody

Klubu SPIG
Členstvom v Klube SPIG získavate mnohé výhody:
šekovú knižku (výhody, zľavy, benefity)
pomoc s doplatkom na zdvíhacie zariadenia
pomoc s vybavením štátneho príspevku
bonusy a benefity pri kúpe pomôcok a zariadení
bezplatný mesačník Inak obdarení
bezplatné členstvo v občianskom združení
Inak obdarení
účasť na zlosovaniach a mnoho iných výhod

Šeková knižka Klubu SPIG
ü Vyriešime za Vás úhradu doplatku na zdvíhacie zariadenia.
ü Získate zvýhodnenia a benefity na nákup zariadení spoločnosti SPIG.
ü Poskytujeme Vám poradenstvo a pomoc pri vybavení príspevku
na zdvíhacie zariadenie.
ü Získavate 10% zľavy na nákup našich produktov od firmy KSP ITALIA
(zdviháky, skútre, postele...)
ü Získavate výhody pri odbere vozíkov a pomôcok od firmy REVO-MAT
s.r.o.
ü Máte bezplatný vstup na 12 benefičných podujatí po celom Slovensku.
ü Máte možnosť zúčastniť sa zlosovaní o hodnotné ceny!
ü Ďalšie výhody nájdene na našich stránkach
www.spig.sk a www.inakobdareni.sk

Mesačník INAK OBDARENÍ
Náš časopis INAK OBDARENÍ je bezplatný. Môžete si ho dať poslať aj poštou, dajte
nám vedieť na našej bezplatnej telefonickej linke SPIG s.r.o. 0800 105 707, alebo si
ho pozrieť na www.spig.sk, prípadne si ho môžete dať posielať mailom.
Naši obchodní zástupcovia ich rozdávajú na ÚPSVaR, do lekární, na zdravotné
strediská či úrady. Tiež ich posielame rôznym združeniam.
Naša spoločnosť SPIG s.r.o. v tom vidí lepší zmysel, ako rozdávať reklamné
predmety. Myslíme si, že nielen chlebom je človek živý a chceli by sme sa
prezentovať s touto našou ideou. My vám nechceme len niečo predať, my
chceme, aby sa vám žilo o niečo lepšie. A aspoň informovaním,
AKO SA TO DÁ dosiahnuť, aké sú cesty a možnosti k lepšiemu zvládnutiu denného
žitia sa o to snažíme.
Opakujeme zoznamy príspevkov a nadácií. Aktuálne pridávame informácie, ako sa lepšie
zorientovať a pomôcť si.

SPIG s.r.o., Tulská 2, 960 01 ZVOLEN • tel./fax: +421 45 5330 300 • e-mail: spig@spig.sk
BEZPLATNÁ LINKA 0800 105 707 • www.spig.sk • www.inakobdareni.sk

Medzi naše bonusy patria...

Občianske združenie INAK OBDARENÍ
Hlavným cieľom a zameraním združenia je združovať postihnuté
osoby a ich blízke osoby, resp. osoby žijúce v spoločnej domácnosti
s postihnutými osobami, pomáhať im vo všetkých oblastiach života,
podporiť integráciu postihnutých osôb do spoločnosti, pomôcť im pri
zdolávaní každodenných bariér a spoločenských predsudkov, podporiť
ich vedomostný rast a prekonanie obmedzení každého druhu, pomôcť
postihnutým osobám isť hore a žiť bez bariér.
Keď ochorie člen rodiny na zákernú chorobu, alebo po úraze ostane
na vozíčku, ale aj ak sa narodí dieťa, ktoré má v lekárskej správe rôzne
ťažké diagnózy, pre rodinu je to šok. Je to náročné na psychiku a keď si
pomyslíme, že musia ešte riešiť byrokratickú odyseu s úradmi, nevedia
na čo majú nárok, čo všetko podľa zákona môžu dostať z UPSVaR, tak
sme tu práve pre nich. Poradíme, pomôžeme, povzbudíme, s heslom:
„AKO SA DÁ.“

Informačný portál INAK OBDARENÍ

www.inakobdareni.sk

Hnevajú Vás Vaše schody?
Problém ako do vane?
Využite naše

bezplatné služby
zameranie u Vás doma
odskúšanie schodolezov a zdvihákov
vyhotovenie projektu na mieru pre Vás
vyhotovenie cenovej ponuky na viaceré možné varianty
aj atypy (vlastní konštruktéri, výroba) dokážeme pre Vás vyrobiť zdvíhacie zariadenia
na mieru aj tam, kde to iní nevedia
individuálny ústretový prístup ku každému riešeniu
pomoc s vybavením štátneho príspevku na všetky naše zariadenia

OVE

ďalšie benefity a bonusy (vozík, rampy, zlosovania a mnoho ďalších...)

Á KV
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A
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získajte zariadenia zadarmo s využitím Šekovej knižky Klubu SPIG a OZ Inak obdarení

trh u

ro ko

slove n s ko

m

v
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veľké zlosovanie

záujemcov o naše bezplatné služby
zaslaním zlosovacieho lístka budete zaradení do zlosovania o LCD TV, notebook, 3x mobilý telefón

termín zlosovania: 31. 3. 2016
SPIG s.r.o., Tulská 2, 960 01 ZVOLEN • tel./fax: +421 45 5330 300 • e-mail: spig@spig.sk
BEZPLATNÁ LINKA 0800 105 707 • www.spig.sk • www.inakobdareni.sk

Zlosovací lístok
Vyplnený kontaktný formulár pošlite poštou alebo e-mailom na spig@spig.sk,
alebo údaje nahláste na našej bezplatnej linke 0800 105 707

Meno a priezvisko: ........................................................................................................................................................

Tel. číslo:.............................................................................

Adresa: ..................................................................................................................................................................................

E-mail: ................................................................................

Mám záujem o:.........................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Podpis:...................................................................................................................................................................................

Dátum: ...............................................................................

Podporili sme projekt

Foto: Katarína Orešanská, Petra Sekáčová

dovoz,
predaj a servis
zdravotníckych pomôcok
bezplatné odskúšanie u Vás doma
pozáručný servis hradený zdravotnými poisťovňami
plne hradené zdravotnícke pomôcky
bez doplatku poistenca

Pobočky
Západné Slovensko
N. Teslu 28, 92101 Piešťany
e-mail: revomat.zdravpom@gmail.com
tel.: 032 / 776 2949, 0918 592 406

výrobcovia
Východné Slovensko
Masarykova 20, 08001 Prešov
e-mail: revomat.dvs@gmail.com
tel.: 0907 508 674

www.revomat.wordpress.com

pomoc pre inak obdarených ¨

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

NADÁCIA POMOC JEDEN DRUHÉMU

Charakteristika: Nadácia POMOC JEDEN DRUHÉMU podáva pomocnú ruku ľuďom s ťažkým osudom. Venuje sa
najmä rodinám s handicapovanými deťmi a ľuďom v ťažkej životnej situácii. Nadácia niekoľko rokov prispieva rodinám na rehabilitačné pobyty a pomôcky. Od roku 2014
prevádzkuje tiež rehabilitačné centrum, kde je pre deti
pripravená hravá miestnosť a niekoľko druhov terapíí
(TheraSuit, masáže, bioptrónová terapia, stimulácia nôh
relaxačnou masážou, kinesiotaping, cvičenie na veľkej
lopte a oxygenoterapia).
Našu nadácia je možné požiadať o pomoc finančnú, materiálnu ale aj o pomoc vlastným časom.
Kontakt: Nitrianska 103, 920 01 Hlohovec
tel.: 033 735 3117
http://www.pomocjedendruhemu.sk

NADÁCIA POMOC DEŤOM V OHROZENÍ

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

Ku žiadosti priložte doklady, ktorými môžete dokázať svoje tvrdenie:
•
•
•
•

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

NADÁCIA PONTIS - SRDCE PRE DETI

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

DOBRÝ ANJEL

Charakteristika: Pravidelnými mesačnými príspevkami
pomáha rodinám s deťmi, kde otec, mama alebo niektoré
z detí trpí na zákernú chorobu, v dôsledku ktorej sa táto
rodina dostala do finančnej núdze.
Kontakt: Karpatská 3256/15, 05801 Poprad
tel.: 052 431 3757
e-mail: dobryanjel@dobryanjel.sk
http://www.dobryanjel.sk

DETSKÝ FOND SLOVENSKEJ REPUBLIKY - KONTO BARIÉRY

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

Centrum samostatného života n.o

NADÁCIA PETRA DVORSKÉHO HARMONY

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

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

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

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

www.inakobdareni.sk
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¨ SPOLOČNOSŤ NA POMOC OSOBÁM S AUTIZMOM

Muzikoterapeutický kemp
Počas víkendu 17. a 18. októbra naše rodiny
absolvovali v spolupráci so ŠZŠ na Ďumbierskej ulici 15. v Banskej Bystrici muzikoterapeutický kemp. Pôvodne sa mal konať
na chate v malebnom prostredí Malej Môlče.
Intenzívne zlé počasie ma však donútilo hľadať iné miesto, kde by sme sa s našimi ratolesťami uchýlili. V týždni som poprosila pani
riaditeľku našej špeciálnej školy, či by nám
nepomohla. Bola veľmi ústretová a poskytla
nám príjemné prostredie školy na realizáciu
projektu. Ráno sa začalo trošku chaoticky,
ale nakoniec sme sa všetci stretli, zorganizovali a rozdelili do skupiniek. Deti s našimi
terapeutkami Martou a Zuzkou absolvovali skupinovú muzikoterapiu. V tomto čase
sme si my rodičia a naši spriaznenci urobili
skupinovú rozpravu na rôzne témy, na ktoré
za iných okolností pri našich deťoch nemáme čas. Naplánovali sme si ďalšie napredovanie organizácie a pomenovali potreby,
deficity, očakávania a naše vklady osobných
schopností do pomoci našej skupine. Deti
nám dali priestor, za ktorý im ďakujeme. Rozvinuli sme komunikáciu a hľadali spoločné
riešenia problémov, ktoré vnikajú do našich
životov. Ďakujem mojim úžasným rodičom,
priateľom Silvii, Inke, Slávke, že sa k nám pridali a priniesli vlastné pohľady na veci.
Naobedovali sme sa, vypili kávičku a poobede nasledovali individuálne terapie, ktoré
absolvovali rodičia s deťmi. Aplikovanú muzikoterapiu, relaxačnú muzikoterapiu a hlavolamy, ktoré nám pomáhali zvládať a riešiť
naši úžasní dobrovoľníci Matej, Vivka a naša
Inka. Inka je taká flexibilka, robila nám aj psy-

Stretnutie
Vďaka komunitnému centru na Fončorde
v Banskej Bystrici sme dostali možnosť stretávať sa na podporných skupinách našich
rodičov a priaznivcov. Prvé malo troch účastníkov, teda tri účastníčky. Na začiatku by to
človek mohol považovať za neúspech, ale
aj začať robiť niečo iné, ako robia ostatní, je
v podstate úspech. Niekedy sa majú stretnúť
len traja, ale verím, že naším dobrým príkladom a vyžarovaním svetielko prenikne aj
do ďalších sŕdc ranených rodičov. Pravdou
je, že nás malo byť šesť, ale okolnosti života,
ktoré sú okolo rodičov s deťmi s autizmom
„samozrejmosťou“, opäť nesklamali.
Dala som tú samozrejmosť do úvodzoviek,
poznám tie peripetie života, kedy som sa
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aj ja motala a nevedela sa pohnúť z miesta,
vždy sa niečo stalo. Ale vďaka kamarátke
Milke som stretla Inku, ktorá mi ukázala, že
všetko je v osobnom vnútornom nastavení
človeka. Ak si nedovolíte žiť, tak žiť nebudete. Ak sa poddáte autizmu ako diagnóze, zničí to najprv vás, potom váš vzťah s partnerom, rodinou a spoločnosťou. Aj mne sa veľa
z toho stalo, našťastie to môj manžel ustál so
mnou, ale mnohé veci ma neminuli. Osobné
prežívanie autizmu nášho Maťka, ale aj iné
pridružené diagnózy a jeho predčasný príchod na svet mi dal obrovské ponaučenia
do života, vďaka ktorým dnes robím, čo cítim
vnútorne a nie to, čo mi kázal svet cítiť.
Chcem rodičov osloviť, aby sa nebáli a prišli,
nikto ich nebude súdiť, lebo nikto nie je bez
chýb, a preto nikto ani súdiť nemôže. Každý
človek má svoje pohnútky a dôvody, prečo
robí to či ono. Ak urobí chybu a pomenuje si

chológa, konzultanta, terapeuta.
Po skončení spolu celá naša banda, okrem
našich muzikoterapeutiek absolvovala malú
okružnú prechádzku uličkami starej Sásovej. Celé dopoludnie pršalo, ale poobede sa
nebo na nás usmialo a odmenilo nás slnečnými lúčmi. Okolo štvrtej sme sa rozišli, aby
sme sa ráno stretli a pokračovali v začatých
terapiách.
V nedeľu nám robila spoločnosť pani riaditeľka Miklošovičová. Po deviatej sme začali
okruh všetkých aktivít znovu a poobede,
keď deti a naši zlatí dobrovoľníci, ešte k nim
pribudla aj Šarlotka, vyšli na dvor školy, Inka
nám urobila skupinovú terapiu, kde sme si
ako rodičia rozobrali vzťahové veci v partnerstvách a to, ako prežívame autizmus
v našich spoločných životoch. Lepšie sme
sa spoznali a našli nové možnosti v našom
spoločnom napredovaní. Okolo tretej sme
sa rozlúčili a postupne rozišli do svojich domovov.
Ešte raz zo srdca ďakujem pani riaditeľke
ŠZŠ Miklošovičovej, pani zástupkyni Šinskej,
dobrovoľníkom Matejovi, Šarlotke, Vivke,
Silvii (vďaka za vitamíniky a kalórie), terapeutkám Martuške, Zuzke, Inke, obetavým maminkám, ockom a našim detičkám.
Mária Helexová SPOSA BB

ju on sám, vtedy je už na ceste, kedy môže
meniť a opravovať svoje pochybenia, ale už
iným spôsobom, ako sa k nim dopracoval.
Naša komunita sa skladá z mamičiek, ktoré
aktívne pracujú v SPOSA BB. Že dnes neboli na stretnutí, nevadí, nabudúce prídu. Sú
to dievčatá šikovné a múdre. Verte, vy, čo
váhate, že aj vy budete raz čakať na každú
stredu v týždni, aby ste mohli odložiť svoj
krížik z pliec dole a boli niekde, kde vás chápu. Uvidíte, že všetci máte niečo spoločné,
a predsa tak rozmanité a možno pre niekoho
z komunity obohacujúce. Budete sa posilňovať a časom zistíte, že zmenou myslenia
sa začne veľa vecí okolo vás meniť. Ja som
tomu neverila, ale dnes už áno, za dva roky
sa posunuli všetky parametre života a posunú sa aj tie vaše.
Text: Mária Helexová
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SPOLOČNOSŤ NA POMOC OSOBÁM S AUTIZMOM ¨

Zázraky a autizmus

Tento článok som pôvodne ani nevedela, že
napíšem, ale dnes sa stalo mnoho zázrakov.
A chcem, aby ste jedného boli účastní aj vy.

Pred týždňom vďaka tomuto časopisu Inak
obdarení a našej Ivetke sa zachránil jeden
život jednej úžasnej ženy, matky siedmich
detí. Sedela v parku a už na pokraji svojich
ľudských možností zverila ťažobu života jednej mamičke inak obdareného dieťatka s tým,
že má nadaného synčeka s Aspergerovým
syndrómom a už nedokáže zvládať jeho i jej
neprijatie spoločnosťou, školou a systémom.
Tá matka jej nevedela pomôcť inak len tým,
že jej dala kontakt z časopisu na Ivetku Burianekovú. Ona jej dala kontakt na mňa.
V tej chvíli sa udiali prepojenia, ja sediac
v našej novej kancelárii, pripravujúc si podklady na akcie v novembri, som zodvihla
neznáme číslo. Na konci zaznel hlas matky,
ktorá potrebovala pomoc. Bytosť tak zranená a osamotená, ktorá potrebovala počuť, že
ju niekto na druhej strane chápe a vie, že ona
je dobrá matka a jej syn úžasné, krásne a pre
ľudstvo potrebné dieťa s nadaním, ktoré nikto nevie doceniť. Každý kto ma pozná, vie, že
som akčná a dosť hlasná bytosť, ale v tomto
momente som vnútorne vedela, že musím
načúvať a vyžarovať pokoj, tam na druhej
strane je niekto, kto potrebuje vypočuť
a neočakáva zbytočné reči, ale povzbudenie
a presné slová pochopenia.

Keď som si prvýkrát prečítala článok
od Majky Helexovej, mala som po tele
zimomriavky, stiahnutý žalúdok a slzy
v očiach od dojatia. Som veľmi šťastná, že
presne pred dvomi rokmi vyšiel prvý
výtlačok nášho časopisu. Za to sa musím poďakovať Monike Ponickej, že mi
vnukla myšlienku spolupracovať a ďakujem Bohu za to, že nás spojil, aby sme
robili túto úžasnú prácu. Ďakujem Katke
Gibalovej, ktorá nám robí časopis ešte
krajším a ďakujem prispievateľom, bez
ktorých by sme nemali také krásne články.
Ďakujem, Majka Helexová, za to, že si v redakčnej rade nášho časopisu, ďakujem Ti
za to, že pomáhaš rodinám s autistickými
deťmi, ďakujem, že svojimi radami usmerňuješ tých, ktorí sú na pokraji svojich síl
a možností.
Ďakujem p. Ľudmile Gričovej za to, že
nám pomáha usmerňovať všetkých, ktorí sa na ňu obrátia s prosbou o pomoc.
Ďakujem, že vytvorila rubriku My ženy
na vozíčku a každý mesiac pridáva úžasné
články na povzbudenie pre ostatné Inak
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V stredu mali prísť na stretnutie nás rodičov
v Banskej Bystrici, ale neprišli. Počas sedenia
zaznel telefón a v ňom vysvetlenie, prečo nie
sú tu. Mohli by ste povedať - vzdali to. Nie.
Absolvovali neúspešný pohovor na úrade
práce, kde im zamietli žiadosť o opatrovateľský príspevok a stali sa aj iné závažné veci.
V telefóne napriek všetkému znel presvedčivý hlas matky, pokojný a ja som ju v tom
podporila. Povedala som jej, aby mi všetky
zamietavé stanoviská poslala, že ich posuniem vyššie. Sľúbila, ale neposlala. Jeden,
dva, tri dni a zrazu telefonát.
Volala rozhodná a šťastná žena, ktorá prevzala zodpovednosť a napriek všetkému
krutému, čo zažila v posledných dňoch, mi
povedala slová, ktoré aj mňa posunuli a som
na ňu hrdá, že je jedna z nás, matiek autistických detí. Pôjdem do práce, synček pôjde na rediagnostiku do Bratislavy a potom
do školy pre nadané deti, kde sa budú venovať jeho nadaniu a darom. Vďaka dobrej
učiteľke, ktorá pochopila nadanie jej syna,
sa našlo riešenie. Ona deň pred telefonátom navštívila jednu obrovskú firmu, v ktorej oslovila riaditeľa s prosbou o nájdenie
priestoru, kde by ona a ďalšie maminy mohli
vytvoriť podpornú skupinu a čerpali silu navzájom. Keď som si s ňou minulý týždeň volala i písala cez FB, neočakávala som, že moje
dobre mienené rady začne meniť na skutky,
že poslané kontakty, ktoré som ja mala na FB

obdarené ženy. Ďakujem všetkým, ktorí
nám fandia, Ďakujem všetkým, ktorí práve
čítajú tieto riadky.
Žiadne stretnutia nie sú náhodné, neverím v náhody. Verím v silu spájania
sa, v podporu, povzbudenie. Len vtedy
sa nám ľahšie dýcha, keď vieme, že nás
je viac s podobným osudom. Spolu to
zvládneme mám aj v názve občianskeho
združenia, ktoré som založila v rovnakom
období ako časopis. Čo myslíte, sú slovné
spojenia časopisu Inak obdarení, heslo
„Aj tak sa to dá“ a OZ Spolu to zvládneme náhodné?
Inak obdarení ľudia spolu zvládajú životné situácie, spolu prekonávajú prekážky,
lebo keď sa chce, všetko sa dá zvládnuť
hlavne spoločnými silami.
Za posledné dva roky som vďaka časopisu
stretla veľa úžasných ľudí, ktorí ma vedeli
správne nasmerovať, povzbudiť, dodať síl
a elánu do ďalšej práce. Som rada, že týmto spôsobom pomáham. Teším sa, keď
mi zazvoní mobil a ozve sa hlas celkom

a boli v jej blízkom okolí, dokáže zužitkovať
a meniť na to, čo jej nikto v jej domovskom
meste nedal. Som rada, že moja práca má
efektivitu aj inde a malé zrnko začalo klíčiť,
určite to nebude hneď, ale tej mame verím,
už toho dokázala v živote dosť a je silná ako
ja, cítim to.
Nech je pre Vás toto inšpiráciou, že tento
časopis nevznikol náhodou. Ivetka, Monika
i ja sme sa mali stretnúť a všetci robíme spolu zázraky. Vďaka vám, ženy, tento časopis
zachránil jednu dobrú mamu siedmich detí
a dali ste cez ňu šancu aj iným matkám s deťmi s autizmom. Ak niekto povie, že sa prvýkrát v živote modlil a v jeho živote v krátkej
dobe došlo k mnohým zmenám, nik ma
nepresvedčí, že zázraky nie sú. Zázraky sa
dejú vtedy, keď ľudia robia s láskou a z hĺbky
svojho srdca veci, ktoré iní považujú za zbytočné.
Text: Mária Helexová

cudzej osôbky, ktorá poďakuje za to, že
našla informácie, ktoré jej pomohli. Alebo na FB mamičky poďakujú za úžasný
časopis, v ktorom našli, čo práve potrebovali. Som hrdá, keď viem, že si v časopise nájde každý, čo mu vyhovuje. Jedna
mamička mi ďakovala za omaľovánku.
Jej deti každý mesiac čakajú na to, kedy
môžu zobrať pastelky a maľovať v našom
časopise. Hreje ma pri srdci, keď počujem,
ako si 9-ročný chlapec (synček mamičky, ktorá je na vozíčku) odkladá časopis
a každý mesiac je hrdý, keď mu poštárka
donesie obálku, na ktorej je jeho meno.
Vždy mamke povie: „Mami, toto je len môj
časopis.“ A kým neprečíta celý, nepohne
sa od neho.
Prajem Vám všetkým krásne prežitie vianočných sviatkov.
Iveta Burianeková
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¨ svetielko nádeje

Detský mobilný hospic Svetielko nádeje
Čo je detský mobilný hospic? Aká je to paliatívna starostlivosť? Prečo je dôležité, aby
detský pacient mohol prežiť posledné mesiace, dni či hodiny v kruhu svojich blízkych
a milovaných? Aj na tieto otázky sa vám pokúsime odpovedať, pretože sa s nimi veľmi
často stretávame aj v praxi.
Na Slovensku máme tri detské onkologické pracoviská, ktoré by sme mohli rozdeliť
podľa pôsobnosti v Západoslovenskom,
Východoslovenskom a Stredoslovenskom
kraji. Pri každom pôsobí jedno alebo viac
občianskych združení. V zásade vykonávajú
rovnakú činnosť alebo veľmi podobnú, ktorá je nesmierne dôležitá nielen pre samotné
dieťa, ale aj jeho rodinu. Občianske združenie Svetielko nádeje sa rozhodlo v roku 2010
rozšíriť svoje služby aj smerom k rodinám
a deťom, ktoré už z dôvodu ich vážneho
zdravotného stavu nemalo v danom období
šancu na vyliečenie a v roku 2013 po množstve absolvovaných školení, vybavovania
a príprav pomohlo deťom zo Žilinského
a Banskobystrického kraja tým, že sprevádzkovalo prvý detský mobilný hospic na strednom Slovensku.
Čo je detský mobilný hospic?
Ak by sme mali rozdeliť názov na jednotlivé slová, porozumeli by sme asi všetkým.
Vieme, že ak je niečo detské, je venované
deťom, ak je niečo mobilné, ide o niečo
pojazdné alebo prenosné a ak hovoríme
bežne o hospici, predstavíme si pod týmto
pojmom budovu, do ktorej sú sústredené
dlhodobo choré a umierajúce osoby, o ktoré
je potrebné sa starať do času, kým tento svet
neopustia. Ale ako si preložiť slovné spojenie
detský mobilný hospic?
Dieťa, ktoré v nemocnici vyčerpalo všetky
možnosti liečby, môže odísť domov. Domov, kde ak má rodič záujem, môže využiť
služby detského mobilného hospicu. Tie mu
poskytne multidisciplinárny tím, čiže tím zložený z profesionálov z oblasti zdravotníctva
či humanitných odborov: lekár, sestra, sociálny pracovník, psychológ, kňaz. Takže detský mobilný hospic znamená, že hospicový
tím vyráža na pravidelné návštevy priamo
do domáceho prostredia dieťaťa, kde mu
je poskytovaná 24-hodinová paliatívna starostlivosť 7 dní v týždni.

Aká je to paliatívna starostlivosť?
Podľa definície WHO (Svetová zdravotnícka organizácia) z roku 2002, je paliatívna
starostlivosť prístup, ktorý zlepšuje kvalitu
života pacientov a ich rodín zoči-voči život ohrozujúcemu ochoreniu tak, že včas
identifikuje a neodkladne diagnostikuje
a lieči bolesť a iné fyzické, psychosociálne
a duchovné problémy, a tým predchádza
a zmierňuje utrpenie. Paliatívna starostlivosť
zahŕňa zdravotnú starostlivosť poskytovanú
lekárom (diagnostiku a liečbu), ošetrovateľskú starostlivosť, rehabilitáciu, psychologickú starostlivosť, liečebno-pedagogickú
starostlivosť - u detí, duchovnú starostlivosť
a sociálne poradenstvo. V zásade ide o časovo obmedzené prežívanie s predpokladom
polročného časového úseku. Paliatívna starostlivosť sa môže vykonávať aj v nemocniciach, prípadne v kamenných hospicoch
(toho času pre deti kamenný hospic na Slovensku neexistuje), no pokiaľ ju dokážeme
prostredníctvom multidisciplinárneho tímu
priniesť za dieťaťom domov, je to to najideálnejšie, čo mu môžeme v posledných chvíľach života dať.
Prečo je dôležité, aby dieťa bolo doma?
Takmer každý z nás strávil nejaké tie chvíle
v nemocnici a je jedno ako dlho. A určite sa
nám s týmto zážitkom spájajú určité pocity.
Úzkosť? Strach? Bezbrannosť? Ako sme sa
cítili? Alebo naopak, boli sme príjemne prekvapení? Bez ohľadu na to, aká zdravotná
starostlivosť nám bola v nemocniciach poskytovaná, tešili sme sa domov. Na svojich
blízkych či priateľov. Boli sme schopní tešiť
sa aj na ten fľak na stene či starý plagát, kto-

rý nám inak veľmi vadil. Prežívanie obdobia
v nemocnici je pre dieťa náročné. Aj napriek
prítomnosti rodiča nie je doma. Podstupuje
náročnú a často bolestivú liečbu či vyšetrenia. Pokiaľ sa vyčerpajú všetky možnosti
liečby, nie je dôvod, prečo by malo zostať
v nemocnici. Práve naopak. Odísť domov je
to najideálnejšie. Dieťa je v kruhu rodiny, je
vo svojej izbičke, môže za ním prísť ktokoľvek a kedykoľvek, môže zažiť ešte množstvo
nádherných chvíľ s kamarátmi či zažiť nezabudnuteľný zážitok. A to všetko v starostlivosti hospicového tímu. Pokiaľ je dieťatko vo
veľmi vážnom stave, rodina je tímom sprevádzaná a naučená, ako má dieťa polohovať,
pracovať s tracheostómiou, podávať výživu,
odsávať a podobne. S rodinou sa pracuje
veľmi citlivo, s dieťaťom sa nakladá dôstojne,
s láskou. V týchto chvíľach medzi hospicovým tímom, dieťaťom a rodinou silnie puto,
vzniká hlboký vzťah a vzájomná dôvera
a často je na jeho vrchole priateľstvo. Hospicový tím Svetielka nádeje z Banskej Bystrice
je pripravený ísť k malým pacientom v ktorúkoľvek nočnú i dennú hodinu, sú pripravení
zabezpečiť im splnenie snov, vypočuť ich
starosti, radosti, povzbudiť, poradiť, potešiť,
poskytnúť radu psychológa, duchovného,
ako aj pomôcť držať v posledných chvíľach
za ruku dieťa i jeho najbližších. Pretože aj odchod do večnosti môže byť pokojný, krásny,
dôstojný. A to je cieľom hospicovej starostlivosti. Zabezpečiť dieťaťu a rodine čo najplnohodnotnejšie prežitie posledných chvíľ
v kruhu milujúcich tak, ako je to len možné.
Ingrid Škropeková
Svetielko nádeje, o.z.

„Rodina je miestom lásky a života.
Miestom, kde láska rodí život.“
(Ján Pavol II.)
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PRÍRODNÁ - ALTERNATÍVNA LIEČBA ¨

Žime zdravo s prof. Katarínou Horákovou
V zdravom tele zdravý duch, preto naša spoločnosť vo svojich publikáciách podporuje
pre zlepšenie vášho života aj publikácie o zdravom životnom štýle. Dnes predstavíme:

Kyslá kapusta
organizmus detoxikuje
Kyslá kapusta je jedlo a liek pre každého.
Surovú i kyslú kapustu odborníci svorne považujú za najzdravšiu potravinu vôbec, ktorá
je vhodná pre zdravých, chorých a chudnúcich.
Kapusta je najstaršou kultivovanou zeleninou.
Pestuje sa viac ako 4 tisíc rokov. Jej pravlasťou je pobrežie západného Stredomoria
a Atlantiku. V starom Egypte pripisovali kapuste božskú moc a stavali jej oltáre. Starí
Gréci ako aj starí Rimania využívali kyslú kapustu pri liečbe žalúdočných vredov a morovej nákaze. Moreplavci od 16. storočia ju
používali ako osvedčený prostriedok proti
skorbutu ( nedostatok vitamínu C). Uchovanie celých kapustných hlávok nasolením už
poznali starí Rimania. Dnešný spôsob výroby kyslej kapusty údajne prevzali v stredoveku Slovania od Tatárov. Kyslá kapusta má
u nás bohatú históriu a v mnohých domácnostiach s ňou majú výborné skúsenosti. Je
jedlo pre každého. Pravidelnou konzumáciou kyslej kapusty sa dá predísť infarktu,
depresívnym stavom, mŕtvici a mnohým
iným civilizačným chorobám. Najmä diabetici by ju mali jesť čo najčastejšie. Kyslá kapusta podporuje metabolizmus železa, a tým
aj tvorbu červených krviniek, má na bunky
omladzujúci účinok a pomáha rovnako ako
surová pri chudnutí.
Najcennejšou zložkou šťavy kyslej kapusty je kyselina mliečna.
1 dcl čerstvej šťavy z kapusty 3- až 4-krát
denne sa môže využiť ako doplnok pri liečbe
podráždeného alebo zapáleného hrubého
čreva, bakteriálneho kvasenia, či pri nerovnováhe v celom tráviacom trakte. Spolu s vitamínmi skupiny B
obnovujú poškodenú
črev-
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nú sliznicu. Šťava z kapusty lieči žalúdočné
a dvanástnikové vredy.
Kyselina mliečna pomáha tiež priamo pri
trávení v žalúdku tým, že kompenzuje nedostatok tvorby kyseliny soľnej. Nepasterizovaná kyslá kapusta je bohatá na živé enzýmy
pôsobiace rovnako ako enzýmy pankreasu,
ktoré pomáhajú pri trávení. Preto denná
konzumácia kyslej kapusty je veľmi účinná
pomoc u tých, ktorí majú zníženú činnosť
pankreasu, napríklad pri udržiavaní hladiny
cukru u diabetikov. Je navyše veľmi účinná
pri neutralizácii veľkého množstva tukov,
preto sa často podáva aj pri zabíjačkových
hostinách.
Šťava z kyslej kapusty má priaznivé účinky
na črevnú mikroflóru. Obsahuje probiotické baktérie mliečneho kvasenia, ktoré zabraňujú množeniu škodlivých a hnilobných
mikroorganizmov. Aktivuje tiež funkciu
čriev a vylučovanie toxických látok. Podporuje i látkovú výmenu a má odvodňujúci
účinok, čím umožňuje rýchle odstraňovanie
odpadových látok z tela. Baktérie mliečneho kvasenia mimoriadne priaznivo vplývajú na činnosť žlčníka – znižuje tým hladinu
cholesterolu v krvi.
Pre zdravie konzumenta kapusty je nezanedbateľný aj jej vysoký obsah celulózovej
vlákniny, ktorá zlepšuje priechodnosť čriev,
podporuje pravidelné vyprázdňovanie, a tak
zabraňuje zápche. Je veľmi osožná aj pri chronickej zápche a divertikulóze.
Toto je len niekoľko príkladov. Existuje celý
rad ďalších príčin, prečo pravidelne, najmä
v zime, zaradiť moju favorizovanú potravinu
do vašej diéty.
Pozor
Sterilizáciou, varením, dusením či pečením
sa vzácne látky ničia, preto by sme mali jesť
čo najviac kvasenej kapusty v surovom stave ako súčasť šalátov. Keďže obsahuje veľké
množstvo vitamínu K, nevhodná je pre tých,
ktorí trpia na zvýšenú zrážanlivosť krvi –
na trombózu.

chemikálie s protirakovinovými a antibiotickými účinkami, životodarné enzýmy, aminokyseliny obsahujúce síru a horčičný olej
Kyslá kapusta obsahuje vyšší obsah vitamínu
C ako čerstvá, ako dôsledok činnosti baktérií
mliečneho kvasenia. Už 200 g kyslej kapusty
pokryje dennú potrebu vitamínu C. Obsahuje tiež kyselinu listovú – vitamín B9, ktorá zužitkovanie vitamínu C synergicky podporuje.
Je bohatá na vitamín K. V 100 g sa nachádza
až dvojnásobok odporúčanej dennej dávky.
Napomáha hojeniu rán a zlepšuje zrážanlivosť krvi.
Pri kvasení vzniká i veľké množstvo cholínu
(vitamín skupiny B), ktorý sa podieľa na látkovej výmene tukov, znižuje hladinu krvného tuku.
Prevzaté z knihy Detoxikácia organizmu - kľúč
k zdraviu

Kyslá kapusta významný zdroj živín?
Je bohatá najmä na betakarotén (provitamín A) a vitamín
C. Obsahuje aj významné
množstvo vitamínu B, E
a K. Obsahuje mnoho minerálnych látok, najmä
pre nás veľmi nedostatkový draslík, ale aj
vápnik, fosfor, železo,
zinok a horčík, ako aj
stopové prvky, z ktorých najdôležitejšia je
síra. Bohaté sú aj na fytodecember 2015 I Inak obdarení I
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Autonehoda
Hreje ma vo vrecku. Vodičák, ktorý som si
síce robila pred niekoľkými rokmi, no len
teraz ma začal hriať. Absolvované prvé
jazdy v škodovečke stodvacine, ale aj v rapidečke či na favoritke. Čo sa naučíš v týchto
autách, nezabudneš. A ani ti tak ľahko nezdochne na inom aute, ak sa naučíš na týchto autíčkach, čo znamená spojka v zábere.
Na skúškach som síce stále nerozumela,
na čo vlastne tá spojka slúži, nik ani nemal
logické vysvetlenie, ktoré by som s ľahkosťou pochopila. Brzda brzdí, plyn pridáva a čo
dokelu tá spojka? A načo mám radiť? Idem
zo štvorky do trojky. Preraďujem. „Nie, podraďuješ!“ Ozve sa direktívne môj manžel zo
sedadla spolujazdca. No, si ty múdry. Podraďuješ, preraďuješ, nie je to jedno?
Na križovatke stojím a chcem sa pohnúť.
Direktívny manžel spolujazdec mi hovorí,
aby som si dala jednotku, lebo sa na dvojke
nepohnem. A pohnem! Aj na trojke som sa
už pohla! To žiadny muž nedokáže. Síce to
nevysvetlím, ani neviem, ako sa mi to podarilo, no podarilo sa to už niekoľkokrát. A to
nehovorím o pohýnaní sa na dvojke a so
zatiahnutou ručnou. No povedzte. Aká je
to bezpečnosť auta, ak sa môžem na ručnej
voziť po celom meste a ani o tom neviem?
Ako sa mám na ňu spoľahnúť v kopci? A ešte
to bude aj moja vina, ak sa to môj direktívny

manžel spolujazdec náhodou doma dozvie.
Keby som mu to nezakvačila na nos, ani nevie, tak neviem čo je taký podráždený, že mi
auto už nedá.
„Počúvaj motor! Sleduj otáčky! Sleduj cestu!
Podraď si! Poď rýchlejšie! Spomaľ! To si čo
urobila!“ Áááááá, pomóc, asi ho vysadím. Sa
voz sám. A nechlastaj. Vtedy som ti dobrá,
inak mi auto do rúk nechceš dať. Ale ak ťa
mám odviezť, niet lepšieho šoféra, ako som
ja, že?
Už sa vozím celkom sama. Do práce a domov. Zaužívaná trasa, donekonečna stále tá
istá, niekoľko rokov. Na rozjazd stačí a naučím sa aj predbiehať. Vonku sneží, ja si s vyhláškou v ruke vyčistím vozidlo a pripravím
ho na jazdu. Svetlá svietia, stierače stierajú,
smerovky fungujú, značka čitateľná... Môžem ísť na každodennú cestu. Vločky ako
v rozprávke. Zastávka, autobus. Bez ostrovčeka. Predbehol ho šofér dve autá predo
mnou. Aj ten za ním a vravím si - drž sa ich!
To dáš! Nedala som.
Autobus sa pohol bez smerovky, na ceste súvislá vrstva snehu, zlá viditeľnosť, bola som
v protismere a oproti mne auto. Pred očami
posledné minúty života v dvadsaťkilometrovej rýchlosti. Autobus súbežne so mnou.
Frajer odporný, urobil mi to schválne. A on si

pokračuje v ceste. A ja teraz musím vysvetľovať. A ani nie hocikomu. Futbalistovi! Celá
Bystrica ho pozná. Len ja nie. Aj keby stál
predo mnou samotný Sagan, ani by som to
netušila. A čo, on ma tiež nepozná. Vlastne,
teraz už áno. Hm. Sagan je futbalista?
Ešte v aute roztrasená volám môjmu direktívnemu manželovi spolujazdcovi, čo so
mnou už prestal jazdiť, lebo mi už veril. Aj
napriek tomu, že tej spojke som stále nerozumela. Ani radeniu. Zdvihol mobil a hovorím: „Buchla som.“
S pánom futbalistom som vypísala papiere
o nehode, nafotil si, čo potreboval. Tvárila
som sa feši, ale dodnes neviem, či som bola.
Súhlasila som so všetkým.
Víťazoslávne som uplakaná sadla do auta.
Ako sa to dá? Víťazoslávne uplakaná? Dodnes
neviem, ale vtedy som sa tak cítila. Pozrela som do spätného, utrela som roztečenú
maskaru na žiadnych mihalniciach, aj soplík
pod nosom, po tých mojich sluchách tiekol
z ofinky čierny potôčik z čerstvo nafarbených vlasov, naštartovala som a pomyslela
si, čím som toho chlapa dostala, keď vyletel
z auta ako namydlený blesk a vzápätí zmäkol
ako pampúšik.
No čo, mám svoje čaro aj za volantom.
-iskro-

Čo robíš? Nič.
Je skoro ráno. Asi pol šiestej, vstávam. Vždy
večer keď si líham, poviem si, o koľkej chcem
vstať. Hovorím tomu, že sa idem naprogramovať. A naozaj, ako sa naprogramujem,
otváram oči, pozriem von oknom, vyjdem
z postele, usteliem, upracem spálňu, nachystám si veci a odchádzam do kuchyne.
Postavím vodu na kávu a pomedzi, kým
tečie voda do kanvice, vyťahujem z chladničky šunku, z mikrovlnky chlieb, odstavím
vodu do kanvice a zapínam ju. Zisťujem, že
nie je čaj, a tak chystám čajník, aby som ho
uvarila. Odkrojím chlieb, natriem, uložím
naň šunku, medzičasom zalievam kávu aj
čaj a znovu napúšťam kanvicu, lebo vody
do čaju bolo málo. Ochucujem čaj, raňajky
už majú deti na stole a desiata je hotová.
Skáčem do vane, umývam si zuby, vyfúkam
a nagelujem si vlasy a budím deti. Skontrolujem staršieho, či si umyl zuby, čo si oblieka,

malého poobliekam, pustím mu rozprávku
a usadím k raňajkám. Obliekam sa a konečne si sadám ku káve, ktorá je viac studená
než teplá. Zvoní mobil. Volá Ice láska. „Ahoj
miláčik, čo robkáš?“ „Nič“, odpovedám mu,
„pijem kávu a maľujem sa.“ Prehodíme pár
slov a ukončíme hovor so slovami, ako sa
ľúbime. Odchádzam s malým do škôlky
a po návrate domov upratujem rozhádzané
hračky, naložím umývačku, dám variť polievku, umyjem okná, utriem prach, vyhádžem
skrinky, operiem a vyvesím 4 práčky, robím
si kávu a sadám si k telke. Na chvíľočku. Zvoní
mobil. Zase volá Ice láska. „Ahoj miláčik, čo
robkáš?“ „Nič“, odpovedám mu, „pijem kávu
a pozerám telku.“ Prehodíme pár slov a opäť
ukončíme hovor so slovami, ako sa ľúbime.
Neskôr vyvesím záclony, dovarím polievku,
vymaľujem krabičku, vyhotovím adventný
veniec alebo inú „drobnosť“, odchádzam

na poštu odoslať môj výtvor, ktorý som vyrobila včera a zabalila skoro ráno, po ceste
sa zastavím na čerstvé pečivo a šunku, idem
pre drobca do škôlky, po ceste podebatujem
s kamarátkou, prídem domov, vyzlečiem
malého, niečo si nakreslíme, naberiem deťom papať a večer si sadám k telke. Prichádza manžel. A ja zas nerobím nič. A myslíte
si, že keby som mu vymenovala, čo všetko
som od rána popri nič nerobení stihla urobiť,
vyrobiť, dokončiť, upratať, že by mi uveril?
A tak mužské pokolenie nechávam naďalej
v domnienke, že všetko nám samé naskáče
kam má, prach u nás nesadá, nemáme smeti
na dlážke, deti nejedia a napriek tomu prospievajú, úhľadne poukladané oblečenie tak
rovno vyskakuje z práčky a ja mám čas sama
na seba. Sedieť a oddychovať pri káve a telke
celý deň.
-iškro-

„Život je na to, aby človek stúpal a nie klesal.“ (Emile Verhaeren)
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Tajomná kliatba
Pred mnohými rokmi taliansky kupec lovil
morské ryby, bol nenásytný, už ich chytil asi
štyridsať. Práve chystal ďalšiu návnadu, keď
sa odrazu začalo búriť more. Jeho loďka sa
skoro potopila. Kupec pozrel pred seba, uzrel
mohutného morského muža s trojzubcom.
Vyzeral hrozivo. Bol to vládca všetkých morí.
Zaburácal hlasným krikom: „Ako sa opovažuješ loviť moje ryby! Keby si nebol tak
chamtivý, tak by mi to až tak nevadilo. Ale
ty si prekročil svojou chamtivosťou hranice,
budeš za to pykať...“
„Ako pykať?“ Prehovoril kupec tichučkým
hláskom.
„Aby som bol presný, trpieť za tvoju chamtivosť bude tvoja jediná milovaná dcéra. A ty,
môj milý, budeš to všetko znášať oveľa silnejšie a horšie ako keby som vymyslel trest pre
teba,“ zlomyseľne vysvetľoval vládca.
„Aký trest stihne moju dcérku? Veď sa sotva
narodila.“ Človek mal v očiach slzy.
„Postihne ju kliatba, pre ktorú sa pred vydajom nebude môcť okúpať ani v mori, ani
v jazierku a ani nikde inde! Ak čo len náhodou vkročí do mora alebo jazierka, premení
sa na jednu z nás. A pamätaj, nie všetci sme
dobrí, niektorí z nás sú až krvilační. Ktovie ku
ktorým sa pripojí, sám neviem,“ s týmito slovami sa vládca ponoril do mora.
Kupcovi sa zrútil celý svet, zaprisahal sa, že
už nikdy neuloví žiadnu rybu. Odvtedy už
ubehlo mnoho rokov. V hlbokom lese stál
domček, žil v ňom kupec Horácio so svojou
ženou Júliou a jedinou dcérou Amáliou. Aj
keď boli veľmi bohatí, žili veľmi skromne.
Amiku, ako ju nazývali, nepúšťali ďaleko
od domu, nieto ešte do mesta. A dôvod už
poznáte, avšak to hrozné tajomstvo jej nikdy
neprezradili. Amika sa pokúšala mnohokrát
vymámiť od rodičov pravdu, prečo sa nesmie vzdialiť ďalej od domu.

No vždy dostala rovnakú odpoveď: „Všetky
činy majú svoj dôvod, keby sme nemuseli,
nerobili by sme to. Ver nám, dcérka.“
Blížili sa jej osemnáste narodeniny, v dome
ustupovala pochmúrna nálada. Pred dňom
osláv jej oznámili, že pre ňu našli vhodného
muža. Mal prísť v ten deň na večeru. Amika
bola šťastná, keď videla rodičov konečne
sa usmievať. S potešením si prečesala svoje hodvábne zlatisté vlasy. Potom natrela
na bledučké líčka farbu, kým sa pochystala,
prišiel večer. S tmavovlasým Máriom si hneď
padli do oka. Aj oslavy dopadli podľa predstáv Horácia a Júlie.
Mário tiež pochádzal z bohatej šľachtickej
rodiny. Mal gaštanové vlasy, jeho oči hrali
zelenou farbou, črty boli pekné ostré. Bol to
krásny muž, ktorý miloval Amiku celým svojím srdcom... Dal by za ňu život... Boli spolu
šťastní.
No raz Amikini rodičia išli po niečo nevyhnutné na svadbu, ktorá sa mala konať
v najbližších dňoch. Dcéru nechali doma
s budúcim zaťom. Prikázali mu, aby s ňou
v žiadnom prípade nevychádzal von. Sľúbil
im to. A naozaj, nespustil z nej oči, strážil
ju ako oko v hlave. Keď dotlelo v peci, išiel
narúbať drevo, aby mohol založiť oheň. Trvalo mu to dlhšie. Amika čítala knihu. Zrazu
zdvihla zrak zo stránky. Mám poslednú možnosť obzrieť si okolie rodného domu, než sa
vydám. Nikdy som nebola v lese ani na lúke,
dokonca mi nedovolili okúpať sa v jazierku!
Vstala z kresla a utekala. Mário pripravoval
drevo z miesta, kde rúbal a zrazu ju zazrel,
ako beží. Pustil sekeru z rúk a trielil za ňou,
čo mu nohy stačili. Musím bežať rýchlejšie!
Ak ju nedostihnem, niečo sa stane... Cítim to!
Ako bežali, les redol a objavila sa čistinka
s jazierkom v strede. Amika, ako keby bola
v tranze, sa bezhlavo rútila na neho. Mário ju
nestihol zachytiť, keď skočila. V tom momente ju stiahol vír a začala stúpať čierna hmla.
Keď sa jeho milá vynorila nad hladinu, zočil
desivú bytosť. Mala čierne vlasy, pleť bola

ešte bledšia ako predtým, keď sa usmiala,
ukázala ostré špicaté zuby a šibala čiernou
plutvou.
„Poď sem!“ volala ho vábivým hlasom.
„Amika, čo to...“ Nestihol dopovedať a už ho
stiahla k sebe a zaborila sa mu do hrdla. Roztrhala ho.
Medzitým sa do domu vrátili Júlia a Horácio.
Hneď pochopili, čo sa stalo. Prišli k jazeru,
našli mladíkovo telo.
„Toto sa nemalo stať! Nemali sme ich nechávať samých...“ Nariekala Júlia.
Mária pochovali a Amiku nikdy viac nevideli.
Trpeli celý život výčitkami svedomia... Aj vy
ste niekedy spravili chybu, ktorú ste trpko
oľutovali?
Simona Strelcová

vianoce
VIANOCE. Každý z nás sa nevie dočkať, kým
uvidíme v kalendári dátum 24.12... Deti sa
tešia na darčeky, ktoré si nájdu pod stromčekom a dospelí na chvíle oddychu a spoločné
stretnutia s blízkymi. Vianočné dni nás možno aj ochránia pred tými náročnými a stresujúcimi. Možno sa stane nejaký zázrak, ktorému dopomôže náš strážny anjel, napríklad
sa nám ozve kamarát, s ktorým sme predtým stratili kontakt. Obnovíme s ním silné
priateľstvo, možno sa vytvorí ešte pevnejšie
www.inakobdareni.sk

puto než predtým. Niektorým z nás možno
pričaruje tú pravú lásku, s ktorou prežijeme
nezabudnuteľné romantické chvíľky. Alebo
zažijeme s tými najbližšími priateľmi niečo
také, že keď si na to spomenieme pri ťažkej
práci, zjaví sa nám široký úsmev na perách.
Zaklope nám na dvere naša babička s našimi najobľúbenejšími koláčmi, vďaka ktorým
si spomenieme na krásne detstvo. Niekoho zastihnú kúzelné maličkosti pri rannej
prechádzke. Keď sa snežné víly rozhodnú

vyblázniť, tak mávnu svojím čarovným prútikom, rozsneží sa. Deťom sa rozžiaria oči,
môžu sa sánkovať, guľovať i stavať snehuliaka. Dedo Mráz dýchne na jazero, stane sa
z neho ľadové zrkadlo a skupinka nádherných dievčat sa začne korčuľovať. Vetrík ich
poštípe do líčok, aby sa im zafarbili dočervena, iní ľudia si zase obzerajú umelecké dielo
Dedka Mráza, ktorý odel stromy do bielych
šiat. Myslím, že toto obdobie je najkrajšie
v roku.
Simona Strelcová
december 2015 I Inak obdarení I
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Vianoce sú aj o zázrakoch, však?
Keď počujeme o Vianociach, každému sa vybavia tie jeho. Možno práve tie výnimočné,
ktoré sa vryli do pamäti a často si na ne spomenieme. Áno, je to o voňavých koláčoch,
ktoré cítime aj dva týždne dopredu, o kaprovi, kapustnici či rybacej polievke, o zdobení
stromčeka, o pol nočnej omši a pri troške
šťastia aj vŕzgajúcom snehu pod nohami...
Tieto sviatky majú najúžasnejšiu atmosféru zo všetkých. Tú atmosféru si vytvárame
sami, láskou, rodinnou pohodou, užívaním
si voľných chvíľ s najbližšími. Len rozmýšľam,
prečo je to často len vtedy. Prečo tie hodnoty, pocity, toleranciu, spolupatričnosť dávame najavo tak výnimočne. Žijeme predsa
celý rok. Nedávno som videla jedno z motivačných videí, kde niekto pomohol mamičke
s kočíkom v autobuse, zodvihol dieťaťu hračku, otvoril dvere pani s bielou paličkou, previedol cez cestu babičku... Možno pre veľa
ľudí normálne a bežné, robia to automaticky.
Ale sú aj takí, čo vám pred nosom zabuchnú
dvere, nepomôžu po schodoch, hoci vidia,
že máte problém. Spadnete a bez mihnutia
oka vás obídu, nepodržia výťah, hoci vás vidia, že tak veľmi sa snažíte „dobehnúť“. Čo

Vianoce pre mňa stále magické
Milujem predvianočnú atmosféru, vôňu
ihličia, škorice či medovníkov. Rada sa
prejdem po pešej zóne počas vianočných trhov. Nasávam tú zvláštnu atmosféru, popíjam teplý čaj a kochám sa
tovarom. Predvianočný zhon a stres si
nepripúšťam k telu. Vianoce sú pre mňa
najkrajšie sviatky v roku a chcem, aby
boli skutočnými sviatkami pokoja a lásky. V spoločnosti mojich najbližších - a ak
sa k tomu pridá tichučké sneženie, moja
duša spieva.
Každý rok si na Vianoce prajem vždy ten
istý darček – aby sme ďalšie Vianoce strávili opäť všetci spolu a zdraví. Počas sviatkov rada spomínam na Vianoce, ktoré
som prežila ako dieťa. Na to, ako mama
vypekala koláče dlho do noci. Na vôňu
ihličia šíriacu sa domom. Darčeky, ktoré
vždy prekvapili a potešili. Aj na čokoládu
mojej babky. Roztopenú hmotu naliala
do formičiek, tie uložila do veľkého lavóra plného snehu, kým čokoláda nestuhla.
Bolo to pre mňa také zázračné. Pamätám
si aj na sklamanie, keď som zistila, ako to
s darčekmi a stromčekom v skutočnosti
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keby sme si sami sebe urobili také malé celoročné Vianoce a začali si všímať a vnímať
ľudí aj okolo seba, trošku viac a tie naozajstné Vianoce môžeme sláviť raz do roka s pocitom, že sme si sami sebe dali ten najkrajší
vianočný darček.
Ako plynie čas, tak aj tie moje predstavy
o Vianociach sa menia. Kedysi som snívala
o tom, ako budem chodiť úplne sama, nestalo sa. Sklamanie trvalo však krátko, lebo mi
Ježiško vymenil kočík za vozík, vozík za barly.
Priala som si, aby som s deťmi mohla behať
vonku, či po školskom dvore, namiesto toho
som im barlami robila vzory do snehu a náš
„akože“ domček mal ten najkrajší koberec.
Pod stromčekom som si vždy našla bábiku,
ale ja som si priala byť viac s mojimi rodičmi a bračekom, ktorí boli a sú pre mňa všetkým. Namiesto toho som bola v kúpeľoch aj
niekoľko mesiacov a za celý ten čas som ich
videla tri alebo štyrikrát. Teraz už viem, že to
všetko malo zmysel, lenže malé dievčatko,
ktoré má šesť alebo sedem rokov, to vníma
inak. Hm... a samozrejme, ako každé dievča,
aj ja som čakala princa na bielom koni. Princ
síce po rokoch neprišiel ani na čiernom či

je. Plakala som a plakala... Mala som už
desať rokov a stále som verila, že stromček a darčeky nosí Ježiško.
Teraz, keď som v kategórii 40+, sú Vianoce pre mňa stále magické a prežívam
ich tak, ako keď som bola malým dievčatkom. Len s tým rozdielom, že darčeky
skôr dávam ako prijímam. Ale radosť, tá
je omnoho väčšia. Celý deň som nedočkavá a neviem sa dočkať, kedy na kostolnej veži zazvonia zvony a my zasadneme
k prestretému stolu a potom sa presunieme do obývačky, kde už Ježiško nadelil darčeky. Tá radosť a iskričky v očiach
mojich detí sú to, načo čakám hádam aj
celý mesiac.
Verím, že aj tieto Vianoce si užijeme spolu v plnom zdraví a to isté prajem aj Vám,
milí čitatelia.
Či už bude pod stromčekom hŕba darčekov, alebo budú Vianoce skromnejšie,
nezabudnite, prosím, tam dať ten jeden
najdôležitejší – LÁSKU!!! Je to ten najlacnejší, a pritom najdrahší darček na svete... a nemusíme ho zabaliť do papiera
a previazať stužkou.....
M. Zakucia

gaštanovom, ale mám po svojom boku láskavého a dobrého partnera, s ktorým je prekonávanie prekážok je oveľa ľahšie.
Áno, dodnes neviem krásne ozdobiť stromček, aranžérka zo mňa nebude. Boj s kaprom
som ešte stále nevyhrala, možno aj preto, že
Vianoce trávime s rodičmi, bez ktorých by
tieto sviatky neboli ono.
Teraz mi pod stromčekom stačí rodinná pohoda, šťastné tváre obdarovaných, dobré
jedlo, klasické vianočné rozprávky, večerná
prechádzka a ktovie, možno predsa sa mi
raz splní aj môj detský sen a budem chodiť
sama. Veď tieto sviatky sú predsa aj o zázrakoch, však?
Dovoľte mi teda popriať Vám všetkých krásne vianočné sviatky, nech Vám prinesú lásku
v srdci, pokoj v duši, možno aj padajúce snehové vločky. Z celého srdca Vám želám pod
vianočným stromčekom taký malý zázrak,
ktorý Vám rozžiari oči, bez ohľadu na to, koľko času Vám už pretieklo pomedzi prsty.
Všetko dobré
Monika Jalakšová

Vianoce
sú krásne
Vianoce sú krásne, už sú tu zas. Privítajme Ježiška, prebuďme túžby v nás.
Radosť, lásku rozdávajme naokolo všetkým, s ktorými nám celý rok
dobre bolo.
Stromček svieti, ligoce sa a naše srdcia v láske smejú sa.
Čo nám viac treba? Majme radi všetkých a aj seba.
Zdravie si vážme a buďme veselí, lásku rozdávajme a cíťme sa potrební.
Nájdime silu a energiu v nás a všetko
ostatné nám ukáže čas. Nebojme sa
vykročiť do neznáma, veď sa nám
prihodí len krása nečakaná.
Krok za krokom kráčajme a nové
výzvy privítajme. Možnosti sa zjavia
nečakane a skúsenosti nás posúvajú
neústavne.
IB
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Pozitívne myslenie ¨

Ako sa dá robiť dobro „vo veľkom“, aj keď nemáš na účte milióny
Dobro? Dobro v mojich očiach je niečo, čo
pomáha žiť lepší život mne, rodine, priateľom, kolegom, všetkým ľuďom či bytostiam.
Pokiaľ možno neškodí prírode, živej či „neživej“. Dobro, tak ako každá energia, sa nestratí, priťahuje podobnú energiu a vracia sa
k tvorcovi.
Zdá sa to zložité, nejasné? Je to veľmi jednoduché, len si treba všímať svet a súvislosti
okolo nás.
Napríklad som pomohla synovmu kamarátovi tým, že som zavolala jeho mame, keď
ma o to poprosili. Bola v zložitej situácii a ja
som ju dokázala povzbudiť, vypočuť. Nikdy
som ju nevidela, ani nepoznala. A viete, čo sa
stalo? Išla som kupovať stoličky. V obchode
práve nikto nebol, tak som zavolala na číslo
na dverách. A viete, koho to bolo číslo? „Náhodou“ práve tejto panej. A tak mám úžasné
stoličky za úžasne dobrú cenu. Proste sa to
dobro nestratilo, ale znásobilo sa, pritiahlo
si nás.
Toto dobro bolo veľmi jednoduché, v podstate „v malom“ okruhu. Takýchto krásnych
súvislostí zažívam denne množstvo.
Poznám však skvelých ľudí, ktorí dokážu dávať dobro aj v omnoho väčšom a dokážu ho
dávať aj bez miliónov na účte.
Dokonca, podľa mňa, skutočné dobro sa
nedá kúpiť, nie je hmotné. Kúpiť si môžete
knihu, kurz, seminár, ale nekúpite si poznanie, pochopenie, porozumenie.
Podľa mojich pozorovaní všetko, čo robíme,
ako myslíme, čo hovoríme, má nejakú odozvu. A tá má presnú logiku. Ak si budete
všímať príčiny a následky, zistíte, že fungujú
úplne presne.
Mám odskúšané, že keď mi niekto ublížil,
vždy, keď som už mala vec v sebe spracovanú, prišla situácia, v ktorej práve tento človek potreboval moju pomoc, bol odkázaný
na to, čo urobím. Akoby to bola skúška, či
som naozaj spracovala to, čo mi človek urobil a mohla som celú situáciu dobre rozriešiť.
Dobre pre všetkých, aj pre neho.
Napríklad, jeden právnik pomáhal jednému
môjmu rodinnému príslušníkovi. Poriadne si
spis ani neprečítal, bolo to len „číslo v poradí“. Malo to vplyv na výsledok. O pár dní mi
do práce prišiel mail, že potrebuje náš produkt. Nevedel, komu píše. Keď som sa mu
ozvala, bol takmer v šoku. Pohovorili sme si
a ja som mu skutočne chcela pomôcť, ako
každému inému zákazníkovi. A on všetkých
konkurentov poslal preč a vybral si práve
mňa.
A takto to je, ak chceme konať dobré veci,
konáme ich bez odsudzovania druhých ľudí.
Vtedy máme možnosť „vyžehliť“ mnohé
„prešľapy“, ich aj svoje.
www.inakobdareni.sk

Konanie vo veľkom, aj konanie dobra, má
svoju zodpovednosť, úmernú „veľkosti“
vplyvu.
Preto ak chceme robiť veľké veci, najprv urobíme mnoho malých dobrých krokov. Akoby
sa naladíme na správny tón. Zároveň je to
naša škola, skúsenosť a bez nej by sa ťažko
zvládali veľké veci. Keď je nám niečo prirodzené, ide nám to bez námahy. Prečo? Lebo
s tým súznieme, robíme to prirodzene, bez
premýšľania, máme zato, že takto je to dobré
a správne a ani si to neuvedomujeme. Tým
dávame tomu dostatok našej energie a nevytvárame si „brzdy“ v mysli premýšľaním
o správnosti tejto veci.
Keď sa rozhodneme konať dobré veci, príde
čas, kedy nám napadne, ako to robiť lepšie,
efektívnejšie, pre väčší okruh ľudí.
Začneme robiť kroky, ako to dosiahnuť. Postupne naplánujeme, ako zrealizovať našu
ideu a nájdeme cesty a začneme realizovať.
Často práve vtedy prídu „skúšky“, ktoré
preveria náš skutočný zámer. Patrí to k veci
a práve tu je náš priestor veci dobre nastaviť,
lebo už máme aj skutočné spätné odozvy
na našu snahu.
Je veľmi dôležitý skutočný účel, pre ktorý
to robíme. Naša „energia“ totiž vždy znie
v pravdivom tóne, v tom, ako to naozaj je.
Nie v tom, ako to prezentujeme. A práve
naše naladenie nám priťahuje to, ako veci
prebiehajú.
Napríklad my vydávame bezplatný časopis,
mesačník. Píšeme v ňom o tom, ako naši
klienti (osoby s telesným postihnutím) môžu
získať rôzne formy zákonnej pomoci, príbehy zo života, predstavujeme rôzne formy terapií, aj alternatívnych, ale aj rôzne kultúrne
podujatia, ktoré sú pre nich bezplatné a sú
pre nich aj bariérovo prístupné, či iné formy pomoci, ktorá im pomôže žiť plnší život.
Naša reklama je v tomto časopise minimálna, ale záujem stále stúpa. Prečo?
Lebo im ponúkame to, čo skutočne potrebujú. Možno vďaka tomu prebehli mnohé ich
vybavovania hladko, bez konfliktov a trápení, lebo poznali správne odpovede. Možno
si mnohí uvedomili, že nie sú sami a že riešenia sú vždy. Spätná odozva na túto našu
spontánnu snahu pomôcť je veľmi pozitívna,
od samotných ľudí, od úradov, kde ich vybavujú, od organizácií, ktoré sa touto problematikou zaoberajú. A pritom to vôbec nie
je „trendový“ nosič informácií, len obyčajný,
skromný mesačník. Ale náš zámer pomôcť
je v ňom cítiť, naše motto „ako sa DÁ“ je pre
týchto ľudí dôležité.
A naše nadšenie a radosť, že môžeme trošku
prispieť k dobru, cítia aj iní ľudia a snažia sa
nám pomôcť. Radia nám, píšu, zúčastňujú

sa. A to je to skvelé. Tento dobrý účel si sám
priťahuje priaznivcov.
Potrebovali sme k tomu veľa peňazí? Vôbec
nie. Len sme sa rozhodli, že namiesto pier
a tričiek bude mať väčší význam rozdávať
dobré informácie.
A ako vznikol náš nápad? Tak, že som sa stretla s mamou jednej našej imobilnej klientky,
mali sme obidve potrebu viac pomôcť ľuďom okolo seba. Po jedinom stretnutí a pár
telefonátoch sme ešte ten mesiac vydávali
prvé číslo. Jednoduché, však? Skutočne to je
jednoduché, treba mať dobrý zámer, dobrý
účel a jednoucho ho urobiť. To je moja skúsenosť. Dobré veci nebývajú zložité.
My sami sme si motorom alebo brzdou. Ak
cítime, že treba urobiť niečo dobré, tak to
proste urobme. Že neoslovíme úplne všetkých ľudí na svete a že budú aj kritici? Áno,
tak to môže byť. Ale je dobré zrealizovať
dobré veci tam, kde môžeme a nemať strach.
Pravda aj tak vyjde na svetlo a čas nám ukáže, že žiadne dobro sa nestratí, ale naopak
môže vytvoriť ďalšie dobrá.
A ak je človek šťastný, napĺňa ho deliť sa so
svojím šťastím, chce, aby boli šťastní aj ostatní. Nie je to nadnesené, je to dokonca trochu
„sebecké“. Viete prečo? Lebo keby bol človek
šťastný sám, ostatní by mu nerozumeli, nemali by spoločné témy a pravdepodobne by
sa stal tiež „ne-šťastným“. Preto ak ste šťastní
a máte sa dobre, snažte sa, aby tak bolo aj
ostatným, vám samým sa potom bude žiť
ľahšie a ešte lepšie a veľkosť svojho konania
dobra ešte zväčšíte.
A ja vám prajem, nech sa vám to darí častejšie a častejšie.
S Láskou Monika Ponická
december 2015 I Inak obdarení I
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¨ oznamy, pozvánky, inzercia

R1 – centrum intenzívnej terapie
Rudohorská 27, 97411 Banská Bystrica

poskytuje rehabilitačné služby zamerané hlavne na deti s DMO a inými
pohybovými problémami formou TheraSuit terapie alebo individuálnej
rehabilitácie pod dohľadom kvalifikovaných fyzioterapeutov.

Informácie
tel.: 0905 947 997 • kvasnova.jana@gmail.com
www.centrumR1.sk

Pozvánka
Pozývame Vás na podpornú skupinu pre rodiny s deťmi
s autizmom a priaznivcov, ktorá sa bude konať každú stredu v týždni od 9,30 – 11,00 hodine v Komunitnom centre
Fončorda, na Havranskom v Banskej Bystrici.
Môžu medzi nás prísť rodičia detí, dospelí ľudia s autizmom,
ale aj príbuzní a priatelia.
Budeme hovoriť o témach, ktoré sú s autizmom spojené.
Môžete sa zapojiť do našich plánovaných aktivít.
Vítaní budú aj ľudia, ktorí by chceli pomôcť svojou
dobrovoľníckou činnosťou pri našich akciách.
Máte možnosť spoznať nových, skvelých ľudí
zapálených pre dobré a nové veci.
Teším sa na vás, Mária Helexová
Prihlásiť sa môžete na e-mail: sposabb@gmail.com

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

Mrkvový koláč
•
•
•
•
•

2 šálky polohrubej muky
2 čajové lyžičky prášku do pečiva
4 šálky nastrúhanej mrkvy
2 šálky cukru
1/2 šálky nasekaných orechov

•
•
•
•

2 čajové lyžičky škorice
1 šálka oleja
4 vajíčka
1/2 šálky sušených hrozienok

Všetko spolu zmiešame a pečieme pri teplote 180 stupňov približne 30 minút.
							Júlia Ošustová

www.inakobdareni.sk
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¨ preDstavujeme - naši partneri

Predstavujeme Vám detský invalidný vozík

SCRUBBY
POPIS VÝROBKU:
•
•
•
•

Šírka sedačky 30 a 34 cm
Odpružený hliníkový rám
Prestaviteľná šírka a hĺbka sedadla
Elektricky nastaviteľný sklon sedadla
10° (max. 18 cm)
• Sklápacia opierka chrbta s reguláciou
nachýlenia
• Bezpečnostný bedrový pás nastaviteľný
• Bočnice odnímateľné, výškovo aj bočne
nastaviteľné

• Stúpačky uhlovo aj dĺžkovo nastaviteľné, výsuvné dopredu, odnímateľné
• Osvetlenie (LED / žiarovkové)
• Ovládač je nastaviteľný na pravú aj ľavú
ruku alebo pre sprevádzajúcu osobu
• Zadné oporné kolieska proti prevráteniu nastaviteľné
• Predné kolesá 9“, zadné 14“ fúkacie alebo plné s duralovými diskami
• Nastaviteľná opierka hlavy

Pobočky
Západné Slovensko
N. Teslu 28, 92101 Piešťany
e-mail: revomat.zdravpom@gmail.com
tel.: 032 / 776 2949, 0918 592 406

Technické parametre:
Motor:

2 x 300 W

Max.rýchlosť:

12 km/h

Dojazd:

25 km

Rádius otáčania:

95 cm

Váha vozíka:

83 kg

Nosnosť:

80 kg

výrobcovia
Východné Slovensko
Masarykova 20, 08001 Prešov
e-mail: revomat.dvs@gmail.com
tel.: 0907 508 674

www.revomat.wordpress.com
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preDstavujeme ¨

Združenie pacientov

s pľúcnou hypertenziou, o.z.
Združenie pacientov s pľúcnou hypertenziou, o.z. vzniklo v marci 2010 z iniciatívy pacientov s týmto závažným zriedkavým ochorením. Okrem pacientov združuje aj rodinných príslušníkov, lekárov,
zdravotníkov a všetkých, ktorým je problematika pľúcnej hypertenzie blízka. Za podpory lekárov z Oddelenia zlyhávania a transplantácie srdca Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb v Bratislave sa združeniu úspešne darí plniť svoje ciele už piaty rok.
Združenie pacientov s pľúcnou hypertenziou vytvára priestor pre
vzájomné neformálne stretnutia pacientov a ďalších členov, ktoré
by umožnili výmenu skúseností so zvládaním samotného ochorenia
a jeho náročnej liečby. Cieľom združenia je vzdelávať nielen pacientov, ale i laickú verejnosť prostredníctvom seminárov o tejto problematike, organizovať pobyty zamerané na fyzioterapiu, telesnú
rehabilitáciu a psychologickú liečbu pod vedením príslušných odborníkov. Poskytuje členom právne a sociálne poradenstvo, pomáha
pri prekonávaní prekážok v bežnom živote jednotlivých ľudí. Okrem
starostlivosti o pacienta združenie každoročne vedie kampane na šírenie povedomia o tomto zriedkavom ťažkom ochorení a upozorňuje verejnosť na závažnosť ochorenia. Snaží sa tiež vplývať na tvorbu
regulačných dokumentov, týkajúcich sa manažmentu choroby, aby
zohľadňovali špecifiká pľúcnej hypertenzie a nezabúdali na človeka,
ktorý sa skrýva za touto diagnózou.
Významnou udalosťou v tomto roku bola kampaň pri príležitosti
Svetového dňa pľúcnej hypertenzie. Zrealizovali sme tlačovú konferenciu, informačnú kampaň v Slovenskej filharmónii, medzinárodný
výstup na Rysy s mottom „Vystúpim za Teba“ pod záštitou ministra
zdravotníctva SR Viliama Čisláka. Jednou z foriem šírenia povedomia
o PH je účasť našich priaznivcov na bežeckých súťažiach počas celého roka. Najvýznamnejším tohtoročným behom bol štafetový beh
na 345 km Od Tatier k Dunaju. S informačným stánkom sme sa zúčastnili prestížnej súťaže Ironman v Budapešti. Pre členov združenia
sme zorganizovali rehabilitačný pobyt v kúpeľoch Sliač a valné zhromaždenie. V súčasnosti pripravujeme 5-dňové edukačné stretnutie.
Každoročne sa aktívne zúčastňujeme valného zhromaždenia PHA
Europe v Barcelone. Prostredníctvom médií upozorňujeme na pľúcnu artériovú hypertenziu, uverejňujeme príbehy pacientov. Natočili
sme tri diely videofilmu, ktorý zachytáva príbeh pacienta s pľúcnou
hypertenziou s cieľom poukázať na rozdielnu kvalitu života pacienta
pred a po transplantácii. V minulom roku sme spolupracovali s ďalšími štyrmi združeniami na projekte na podporu transplantačného
a darcovského programu na Slovensku.

www.inakobdareni.sk

Združenie pacientov s pľúcnou hypertenziou je členom medzinárodných združení European Pulmonary Hypertension Association
(PHA Europe), Eurordis a Slovenskej aliancie zriedkavých chorôb.
Spolupracuje s podobnými občianskymi združeniami na Slovensku
a v zahraničí.
Viac informácií o pľúcnej artériovej hypertenzii aj o Združení pacientov s pľúcnou hypertenziou získate na stránke http://www.phaslovakia.org.
Mgr. Iveta Makovníková, predsedníčka ZPPH, o.z.

Kontaktné údaje:
Združenie pacientov s pľúcnou hypertenziou, o.z.
Lučenská 31, 990 01 Veľký Krtíš
Tel.: +421 917 702 579
www.phaslovakia.org
e-mail: phaslovakia@gmail.com
č. účtu: 2743882058/0200
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¨ preDstavujeme

Krajina nepoznaná, občianske združenie
Krajina nepoznaná, občianske združenie so
sídlom v Košiciach vzniklo zaregistrovaním
na MV SR 11.11.2013 a v zmysle platných stanov občianskeho združenia sa zameriava
na široké spektrum zdravotných a sociálnych
znevýhodnení, no v prvom rade na podporu
týchto rodín ako celkov.
Z uvedeného dôvodu staviame našu činnosť
na týchto štyroch základných piliéroch:
1. Podpora a pomoc rodinám, deťom, mládeži, dospelákom s mentálnym hendikepom.
2. Podpora a pomoc rodinám, deťom, mládeži, dospelákom so somatickým (telesným) hendikepom.
3. Podpora a pomoc rodinám, deťom, mládeži a dospelákom so psychosociálnym
hendikepom.
4. Podpora a pomoc rodinám, deťom i mládeži s nadaním.
Krajina nepoznaná vznikla, aby spoločne
s odborníkmi, v spolupráci s ďalšími organizáciami neziskového sektora, no najmä medzi rodinami navzájom, odkrývala potenciál
v deťoch, mládeži i dospelákoch s mentálnym, somatickým (telesným), psycho-sociálnym hendikepom, aj v deťoch s nadaním.
Sme tu, aby sme boli tým povestným spojovníkom, pomocnou rukou i majákom nádeje.
Okrem aktivít pre deti a mládež (karnevaly,
divadelné predstavenia, tvorivé dielne) je
naša pozornosť venovaná aj rodičom. Z už
realizovaných prednášok uvedieme témy:
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Prirodzené zlepšovanie zraku pomocou Batesovej metódy
Problém ako spracovať skutočnosť, že mám
hendikepované dieťa
Ako komunikovať s dieťaťom, ktoré nedáva
takú spätnú väzbu ako zdravé deti alebo nedáva žiadnu spätnú väzbu (deti s mentálnym
hendikepom). Ako sa vyhnúť frustrácii z pomalého či žiadneho napredovania hendikepovaného dieťaťa.
Počas prednášok sa o Vaše deti postarajú
naši dobrovoľníci. Sme nesmierne vďační
o.z. Červený nos, lebo deťom zakaždým prinesú obrovskú radosť počas našich karnevalov a kongresov.
Na jeseň roku 2015 nám bolo cťou usporiadať už druhý ročník kongresu Na cestách
od integrácie k inklúzii, kde sa účastníkom
kongresu predstavili odborníci z oblasti liečebnej pedagogiky, logopédie, arteterapie,
Petö inštitút, Centrum včasnej intervencie,
Nadácia Socia, Claudianum a ďalší zaujímaví hostia. Počas kongresu prebiehala výstava zdravotných pomôcok firiem Spig s.r.o.,
Reha- CARE s.r.o., Ottobock, THUASNE.
Odovzdávanie Plakety J. A. Komenského
Tradíciu venovania Komenského plakiet
ako morálneho ocenenia pedagogickým
kolektívom i jednotlivcom za ich snahu o integratívne prístupy vo vzdelávaní žiakov so
zdravotným znevýhodnením sme zaradili
do nášho zoznamu aktivít v roku 2015.

Pevne veríme, že v roku 2016 sa nám „roztrhne vrece“ s Vašimi návrhmi, koho by sme
mohli týmto spôsobom predovšetkým morálne oceniť za snahu o lepší život inak obdarených detí, mládeže, ale aj dospelákov.
Prvá takáto plaketa putovala v roku 2015 ZŠ
s MŠ v Nižnej Slanej za dlhodobé integratívne prístupy vo vzdelávaní žiakov so zdrav.
znevýhodnením, v súčasnosti 46 žiakov
s ľahkým i stredným stupňom mentálneho
hendikepu, s Downovým syndrómom, narušenou komunikačnou schopnosťou, ADHD
i rozličnými špecifickými poruchami učenia
a pani PhDr. Drdulovej, predsedníčke o.z.
SBaH.
Aj v roku 2016 sa Krajina nepoznaná uchádza
o česť byť prijímateľom Vašich 2% z daní.
Pozývame všetky rodinky, odborníkov
a dobrovoľníkov, ktorí chcú byť súčasťou
nášho občianskeho združenia, aby sa o našich aktivitách informovali na fb. stránke
Krajina nepoznana o.z. alebo mailom na: oz.
krajina.nepoznana@gmail.com
Údaje o prijímateľovi:
IČO: 42 324 602, DIČ: 81 22 16 26 29
Právna forma: občianske združenie
Názov: Krajina nepoznaná
Ulica: Vodárenská, číslo 13
PSČ: 040 01, Obec: Košice
číslo účtu.: 50 50 65 33 28 / 0900
www.krajinanepoznana.estranky.sk
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