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Vážení èitatelia!

Všimli ste si, že tretie èíslo nášho èasopisu Ozvena malo také nedostatky, ktoré nás nútili  
priloži� redakèné oznámenie? S¾úbil som v òom poda� vysvetlenie. 
Pri dodatoènom zis�ovaní príèin vzniku chýb sa ukázalo, že podklady do tlaèiarne, z 
mojej strany, boli odovzdané v najväèšom poriadku. Pod¾a riadite¾a tlaèiarne došlo k 
chybe pri prenose dát medzi poèítaèom a tlaèiarenským strojom, èo zapríèinilo stratu 
textov na nieko¾kých stranách. Po rokovaniach s vedením tlaèiarne sme sa dohodli na 
odškodnení formou z¾avy, ktorá sa premietla vo faktúre za tretie èíslo a tak to bude aj pri 
štvrtom èísle. Táto situácia ma nesmierne mrzí. Chcem sa preto ospravedlni� tak 
èitate¾om, ako i autorom dotknutých èlánkov. 
Nedá sa mi pri tejto príležitosti nereagova� na niektoré Vaše listy a inou formou položené 
otázky typu: Ako sa pripravuje Ozvena, keïže - a to sú Vaše slová - rozdiel v kvalite so 
starou Ozvenou je ve¾ký. Najprv len to¾ko, že slová uznania ma ve¾mi potešili a 
ïakujem Vám. 
Najpodstatnejšie rozdiely pri spracovávaní Ozveny sú nasledovné: Ozvenu pripravovala 
redakèná rada, zložená z nieko¾kých osôb a bola spracovávaná v Bratislave. Predloha 
bola pripravovaná v programe Microsoft Word. V takejto podobe bola poskytnutá aj 
tlaèiarovi na spracovanie. Ten ju musel prekonvertova� do grafického programu. 
Obrázky, kresby, skrátka ilustraèný materiál, tiež boli dodané v klasickej podobe.
Ozvena je v súèasnosti spracovávaná mnou, vlastnou technikou (PC, tlaèiareò a pod.) a v 
našom byte v Luèenci. Jazykovú úpravu robí moja manželka (uèite¾ka), prièom aj 
kvalita èasopisu je do znaènej miery ovplyvnená jej estetickým cítením. Všetko ostatné 
je na mojich pleciach - zháòanie príspevkov a celá technická èas�. Po obdržaní príspev-
kov ich zaènem spracováva�, rukopisy prepisova� a v elektronickej podobe dodané  
materiály  konvertova�  do  programu, v  ktorom  je Ozvena  vyhotovená.  Ide  o
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Seminár „Duchennova dystrofia“ 

Poèas celoslovenského stretnutia èlenov OMD v dòoch 24.-26.10.2003 sa uskutoènil, 
25.10.2003 v hoteli Sitno vo Vyhniach, seminár venovaný Duchennovej dystrofii. 

Program: 
Doc. MUDr. Peter Špalek, CSc.
Súèasné poznatky o možnostiach lieèby svalovej dystrofie Duchenne
MUDr. Gabriela Košturiaková
Dlhodobá domáca neinvazívna ventilaèná podpora v lieèbe respiraèného zlyhania 
MUDr. Ladislav Laho, CSc.
Možnosti výživy a podpornej ventilácie pacientov s dystrofiou Duchenne v 
pokroèilom štádiu 
MUDr. Milan Smolka
Spolupráca medzi pacientom a lekárom 
MUDr. Andrej Vranovský 
Duchennova svalová dystrofia  skúsenosti rodièa a lekára 
Dana Drobcová 
Život s podpornou p¾úcnou ventiláciou
Beáta Vlašicová
Slávko, dovidenia 
Arpád Rubint 
Ako som sa nauèil ži� s dýchacím prístrojom

Z NAŠEJ ÈINNOSTI

grafický program s názvom CorelDRAW 9 Cz. V tomto programe spracujem texty, 
orezávam fotografie, kresby a pripravujem Ozvenu do tlaèe. Stretol som sa s týmto 
programom asi mesiac a pol pred vydaním prvého èísla, ale musel som sa v òom nauèi� 
pracova� ve¾mi rýchlo. Po konzultácií s tlaèiaròou totiž hneï bolo jasné, že kompletne 
spracovaná predloha znižuje náklady na vydanie jedného èísla. Ozvena je dodaná do 
tlaèiarne v takej podobe, že ju môžu zaèa� tlaèi�, po nutných tlaèiarenských úpravách, po 
nieko¾kých hodinách od dodania. V tom èase už ale mám za sebou tri až štyri týždne 
intenzívnej práce, prièom posledný týždeò robím dvanás�-štrnás� hodín denne. To je asi 
všetko, èo Vám o príprave nášho èasopisu poveda� môžem. Trochu inou témou je už to, 
že keï som sa rozhodol prevzia� spracovávanie Ozveny, bol som pevne rozhodnutý, 
dosta� ju svojou kvalitou aspoò o stupienok vyššie. V tejto snahe mi pomáhajú tí, ktorí do 
Ozveny píšu. Bol by som rád, keby ste tak robili aj Vy všetci, ktorí Ozvenu èítate. 
Využívam preto túto príležitos� a prosím Vás o zasielanie Vašich postrehov, nápadov, 
ale i príspevkov, ktoré by mohli prispie� k tomu, aby Ozvena oslovovala èo najviac 
èitate¾ov. Napíšte mi o èom by ste chceli viac èíta�, aké informácie v nej chýbajú... 
Zaujímajú ma všetky Vaše názory. Ozvena by mala sprostredkova� také informácie, 
ktoré oslovia ¾udí so spoloèným záujmom, s podobnými problémami - Ozvena je predsa 
pre Vás všetkých a jej obsah by ste mali tvori� hlavne Vy. Teším sa na Vaše listy, maily i 
telefonáty.

Tibor Köböl
(Oslobodite¾ov 11, 984 01 Luèenec, 047/4330632, 0905 929 387, tibik@stonline.sk)
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Z vážnych dôvodov sa seminára nemohli zúèastni� dvaja lekári, MUDr. Smolka a 
MUDr. Vranovský, èo nám bolo úprimne ¾úto. MUDr. Vranovský nám poskytol 
možnos�, aby sme si premietli videokazetu venovaný fyzioterapii chlapcov s 
Duchennovovou dystrofiou. Osobná asistentka Katka ju pohotovo simultánne tlmoèila, 
a tak sme si aspoò èiastoène nahradili stratu spôsobenú neprítomnos�ou MUDr. 
Vranovského. 
Prvým prispievate¾om bol náš dlhoroèný spolupracovník, MUDr. Peter Špalek, ktorý 
sa vo svojom príspevku zameral na najnovšie informácie o Duchennovej dystrofii. 
Vysvetlil rodièom aké vyšetrenia môžu odhali� Duchennovu dystrofiu, vysvetlil jej 
príèiny. Dotkol sa aj témy "transplantácia myoblastov", ktorá zarezonovala v médiách, 
prièom na základe poznatkov zo seminárov a literatúry ju oznaèil za neúèinnú.
Potom sa slova ujala MUDr. Gabriela Košturiaková z Ústavu tuberkulóznych a 
respiraèných chorôb v Kvetnici. Hovorila o dlhodobej neinvazívnej ventilaènej podpore 
aj u pacientov s dystrofiami, s ktorými sa vo svojej praxi už stretla. Svoje pracovisko nám 
ukázala na videoprojektore, aj rôzne typy prístrojov. Vymenovala  príznaky, ktoré 
nasvedèujú tomu, že dochádza k nedostatoènému okyslièovaniu organizmu, aby ich 
rodièia alebo samotní pacienti vedeli vèas odhali� a všimli si ich (bolesti hlavy, 
nespavos�, krátkodobé výpadky pozornosti a pod.). 
MUDr. Ladislav Laho z Rooswelthovej nemocnice sa venoval dvom problémovým 
oblastiam detí s Duchennovou dystrofiou a tie boli: výživa a dýchanie. Obrázkami a 
videom nám pomohol zorientova� sa v tejto problematike. 
Nasledovala diskusia, v ktorej sa rodièia obracali na prítomných lekárov s rôznymi 
otázkami, na ktoré doposia¾ nedostali odpoveï. 
Po obede sa nám prihovárali rodièia. Danka Drobcová, matka Pa¾ka Drobca, ktorý už 
dva roky používa podpornú p¾úcnu ventiláciu v domácom prostredí, nám porozprávala 
ako sa zmenil život Pa¾ka  a jeho rodiny. 
Pani Beáta Vlašicová odvážne a pravdivo rozpovedala smutný príbeh svojho syna 
Slávka a ich skúsenosti s lekármi a nemocnicami. 
Zo smutnej atmosféry nás dostal pozitívne naladený Arpád Rubint, otec Róberta 
Rubinta, ktorý už nieko¾ko mesiacov tiež pomocou podpornej p¾úcnej ventilácie žije a 
dýcha v domácom prostredí. Pán Rubint hovoril o svojom synovi s takou láskou a úctou, 
že  mnohých z nás pohladil na duši svojimi slovami. 
Po diskusii a závereènom slove ukonèil seminár Pavol Pivka. Slovami z biblie nás 
povzbudil a pomodlil sa za všetkých prítomných a tých, ktorí potrebujú našu pomoc. 

Zo seminára sa spracuje samostatný bulletin so všetkými príspevkami, ktorý 
dostane každý èlen OMD. 

POÏAKOVANIE!

Ïakujeme riadite¾ke hotela SITNO vo Vyhniach Ing. Pavúkovej a všetkým 
pracovníkom za ochotu a ústretovos� pri prípravách stretnutia èlenov 
OMD a za debarierizáciu sociálneho zariadenia.

Z NAŠEJ ÈINNOSTI
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Môj poh¾ad na naše stretnutie

Hotel Sitno, VYHNE, 24.-26. 10. 2003. Áno, to je miesto a èas stretnutia. Stretnutia 
èlenov a priate¾ov OMD, spojené s odborným seminárom “Duchennova dystrofia“.
Prví sa na kopec, na ktorom hotel Sitno stojí, autom vyštverali v piatok podveèer, aby sa s 
tými druhými stretli na recepcii, kde sa zaèala robi� prvá zápcha. Tá druhá, ove¾a väèšia 
sa zaèala tvori� v ordinácii rehabilitácie, kde sa ¾udia snažili vytvori� èo najvýhodnejšiu 
pozíciu pre objednanie procedúr na sobotu a nede¾u. Vyhne sú zdrojom nielen dobrého 
piva, ale aj lieèivej vody, tak záujem bol obrovský.  Škoda len, že sa do vody nedostali tí, 
ktorí nemali zo sebou horolezecké náèinie, aby prekonali x-schodov vedúcich do bazéna. 
Ale niè nie je dokonalé. 
Na to aby bol duch fit po celý pobyt, bolo ho treba nieèím systematicky podporova�, 
najlepšie jedlom. Servírky ochotne vymieòali lístky za kusy chutného jedla, ktoré dodalo 
mysli výhovorku, že treba ho zalia� náležitou tekutinou. To už sa zaèali tvori� diskusné 
krúžky, oživovali sa spomienky na èasy prežité i prepité. Stretli sa proste ¾udia, ktorí si 
mali èo poveda�, ukáza�, poradi� èi vyžalova�. 
Zahrievacie piatkové kolo sa skonèilo a hor sa do soboty bratia a sestry! Prednášková 
miestnos� pripomínala ráno ¾adovòu, ktorú sa nám podarilo ako tak zlikvidova� 
energiou tepla, ktorú šíril každý úèastník tohto stretnutia. Vïaka. Síce o seminári píše 
podrobnejšie Andy, len mi nedá pripomenú� krásne slová Arpiho Rubinta, ktoré síce 

nebudú ma� takú váhu, ako z jeho úst, ale 
citujem: "môj syn Robino, je najlepší 
èlovek akého poznám, obdivujem jeho 
chu� do života a preto si nikto nezaslúži 
moju lásku viac ako on." Úžasné. Viem, 
každé  ochorenie  je  smutné ,  a le  
plnohodnotný život sa dá ži� za každej 
situácie.
Veèer sa už niesol v znamení zábavy a 
tomboly, na ktorú sa naviac tešil Filipko 
Kondela. O hudbu sa nám z úvodu postarala 
mladá skupina Divý med z Považskej 
Bystrice. Boli 

fakt dobrí „jak med!“ Vïaka ich aparatúre sa mohol svojej 
funkcie chopi� aj "dídžej" Stanley. Za zvukov prvého vstupu 
Divého medu, v rámci ktorého hrali vlastný repertoár, 
predávali tombolové lístky naše krásne "hostesky" Evka  a 
Ikea. 300 lístkov sa minulo, a vý�ažok 6 000,- Sk bol 
poukázaný na konto OZ Návrat. Cien v tombole bolo ve¾a, 
maratón losovania sa rozdelil na dve èasti. Prvú, knižnú a 
druhú, finálovú, delilo  od seba ïalších 8 pesnièiek Divého 
medu, tentoraz známych hitoviek. Finálová skladba  
O´Mano sa stala minihitom parketu. Moderovanie tomboly 
som odkvákal ja. Pri losovaní a odovzdávaní cien sa narobili 
a nabehali úžasní asistenti Ma�o a Kaèenka. Vïaka im za 

Z NAŠEJ ÈINNOSTI
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všetko. Prvú cenu, ktorú venoval Albert 
Otruba, fi Propart, 12 fliaš špièkového 
vína vyhrala Alenka Hradòanská, ktorá si 
zabudla cenu zobra� na izbu... no to mne 
by sa nemohlo sta�!  Po tombole sa už 
nedoèkavcami zaplnil taneèný parket. DJ 
Stanley púš�al hit za hitom, tancovalo sa 
na kolesách a na nohách, prosto trsalo sa o 
sto šes�. V ústrety nám vyšiel aj èas, ktorý 
nám ve¾koryso venoval jednu hodinu. O 
4.30 hod. sme s Divým medom 
pozhasínali a pomaly sa odplazili do izieb.
O pár hodín už padali na chodbách, 
jedálni, kaviarni, izbách a najèastejšie pri èakaní na vý�ah rozlúèkové ceremoniály. 
Stretnutie sa zaobišlo bez nehody, pravda, ak nerátam odrazený blinker Stanleyho 
felície. Po vinníkovi pátra šéfinšpektor Clusseau...
Tak do skorého videnia!

Jozef Blažek 

Do tomboly prispeli cenami:
Firmy:

PropArt, Jednota  Coop Slovakia Topo¾èany, Pivovar Steiger, Himalaya, Reštaurácia 
Hlava XXII, FitPlus.

Fyzické osoby:
Mária Duraèinská, Eva Gluchová, Mirka Gombárová, Anna Klimecká, Ferko Fábry, 

Jozef Blažek

Ïakujeme!

Zápisnica
zo  zasadnutia   Výkonného výboru  a  Revíznej komisie

OMD  v SR  dòa  26.10. 2003  v hoteli  Sitno, Vyhne

Prítomní:  Všetci èlenovia VV a RK OMD v SR. Z RK OMD v SR chýbal Ing. Vladimír 
Hron, ktorý svoju neúèas� ospravedlnil, v èase konania zasadnutia bol na kúpe¾nej 
lieèbe. Ako hos� sa zasadnutia zúèastnila aj hospodárka Eva Györiová.
Otvorenie: Predsedníèka Andrea Madunová otvorila zasadnutie a prítomných srdeène  
privítala. M. Duraèinskú poverila spísaním zápisnice.
Kontrola uznesení: Na úvod zasadnutia sa pristúpilo ku kontrole uznesení prijatých na 
zasadnutí VV a RK OMD v SR dòa 04.03. 2003 v Bratislave. Kontrolu vykonala Andrea 
Madunová. Skonštatovala, že uznesenia sa v desiatich bodoch splnili. Z toho však bolo 
uznesenie è. 8 splnené oneskorene. Uznesenie è.2 bolo splnené èiastoène, pracuje sa na 
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jeho úplnom splnení. Uznesenie è. 10 nebolo splnené vôbec, pretože Mimoparlamentný 
výbor pri Výbore pre sociálne veci a bývanie NR SR ešte stále nezahájil svoju èinnos�. 
K realizácií uznesení nemali prítomní žiadne pripomienky.

Informácia o hopodárení: Hospodárka Evka Györiová oboznámila zúèastnených so  
správou o hospodárení za obdobie 31.07.-01.10.2003. V správe chýbalo vyúètovanie 
zbierky "My ¾udia so svalovou dystrofiou", nako¾ko do dòa ukonèenia správy neprišiel 
výpis z banky. Èlenovia RK sa dohodli, že po vyúètovaní zbierky sa v priebehu nasledu-
júceho týždòa stretnú na zasadnutí RK. Za pravdepodobný termín si urèili deò 
30.10.2003.
Dohodlo sa, že výpovedná lehota termínovaného vkladu s finanènými prostriedkami za 
predaj motorového vozidla ostane aj v 1.štvr�roku 2004 trojmesaèná. Potom sa opätovne 
zváži a v prípade potreby zmení na jednomesaènú výpovednú lehotu.
Ïalej všetci prítomní súhlasili, aby OMD v SR vyzvalo Košickú organizáciu vozíèkárov  
Nezávislý život o zaplatenie doplatku sumy 100 000,- Sk. Túto druhú splátku sa zaviazali   
zaplati� pri kúpe  motorového vozidla od OMD v SR do konca tohto roka.
Simona Ïuriaèová sa opýtala na preplácanie nájomného za telocvièòu v Považskej 
Bystrici, kde náš èlen Stanko Minárik vedie boccia klub a trénuje chlapcov. Na základe 
nej sa otvorila diskusia o ïalšom fungovaní tejto športovej aktivity. OMD v SR prejavila 
záujem podporova� takúto prácu. Èlenovia VV od novembra súhlasili s preplácaním 
nákladov na existenciu klubu, s finanèným príspevkom na zakúpenie loptièiek a s 
preplácaním poštovného a telefónnych úètov S. Minárika, ktoré mu vzniknú pri organi-
zovaní tejto èinnosti. Zároveò sa navrhla odmena za jeho doterajšiu prácu, ktorá priniesla 
prvé úspechy. Jeho zverenec, èlen OMD, Peter Strapko z Považskej Bystrice, vyhral 
zlatú medailu na Majstrovstvách SR v boccii. Taktiež sa upraví postavenie športového 
klubu v rámci OMD v SR.
A. Madunová informovala, že napriek �ažkostiam sa podarilo spusti� Internet Banking 
¼udovej banky. Na základe pochybenia na strane banky však nie je prístupný úèet 
zbierky, a preto treba o jeho sprístupnenie  znova požiada�.
Správa z revíznych komisií: Predsedníèka RK Margita Granecová informovala o správe 
z revíznej komisie. K èinnosti združenia neboli žiadne pripomienky. Pani Granecová 
vyjadrila pochvalu Evke Györiovej za rýchle zorientovanie sa a zauèenie. 

Spáva o èinnosti za obdobie od 31.07.2003:  Predniesla ju A. Madunová. Poèas augusta, 
septembra a októbra sa pracovalo na zorganizovaní stretnutia èlenov a odborného 
seminára vo Vyhniach. Popritom sa nepretržite zabezpeèuje sociálne poradenstvo a 
fungovanie Agentúry osobnej asistencie. Predsedníèka taktiež vysvetlila navrhované 
zmeny v zákone o sociálnej pomoci. O tejto novele sa potom viedla diskusia. OMD 
spracovala pripomienky aj k zákonu o službách zamestnanosti. 
Informácia o Dni ¾udí so svalovou dystrofiou: V krátkosti predniesol Jožko Blažek. A. 
Madunová otvorila diskusiu o tom, akou formou pokraèova� v zbierke. Záver diskusie: 
zamera� sa viac na osvetu a informova� verejnos� o nervovosvalových ochoreniach; 
vyda� brožúrku o tom, komu doteraz združenie prispelo; televízie oslovi� v dostatoènom 
predstihu a zabezpeèi� im filmový materiál konkrétne o tých, ktorým sa pomohlo; 
kampaò zaèa� už v januári.

Z NAŠEJ ÈINNOSTI
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Informácia o predplatite¾och Ozveny: Predniesla Simona Ïuriaèová. Poèet predplatite-
¾ov  je 380, prièom Ozvena sa posiela celkom na 620 adries (Krajské úrady, Okresné 
úrady, neurológovia, neziskové organizácie a pod.) Tibor Köböl navrhol zasiela� 
Ozvenu do redakcií týždeníkov Slovenka, Život a na mená redaktoriek v denníkoch, 
ktoré sa venujú sociálnej oblasti.
Vydávanie Ozveny: Informoval T. Köböl. Uzávierka 4. èísla v tomto roku je 10.11. 2003. 
Prítomní sa dohodli na zvýšení nákladu z doterajších 700 kusov na 900 už od decembra. 
T. Köböl vyjadril potrebu h¾adania sponzorov, oslovovania potenciálnych záujemcov o 
reklamu v Ozvene, a to vzh¾adom na finanèné náklady Ozveny. Príspevok z MPSVaR SR 
spolu s poplatkami èlenov na Ozvenu nepokryje všetky náklady a OMD bude dopláca� 
na vydávanie èasopisu. Zároveò sa na návrh T. Köböla dohodlo posla� k sviatkom malý 
vecný darèek nášmu dlhoroènému autorovi krížoviek do Ozveny pánovi Ondrejovi 
Bosíkovi. T. Köböl vyzval napísa� do najbližšej Ozveny èlánok o našom majstrovi 
Slovenska v boccii a p. Ïuriaèa poprosil  o zaslatie fotografií na úvodnú stranu Ozveny.
Tibor Köböl sa v Sklených Tepliciach zúèastnil kurzu „Umenie pomoci“ - ako hos� - a 
odporúèal zúèastni� sa ïalších takýchto seminárov. Do konca novembra sa predloží 
žiados� o grant na MPSVaR, ktorý by pokryl výdavky spojené s úèas�ou na kurze.  

Aktivity OMD v SR: M. Duraèinská vystúpila s informáciou o práci pri konštituovaní 
Národnej rady organizácii ZP. Pracovalo sa na znení stanov budúcej Národnej rady, ktoré 
M. Duraèinská za OMD v SR pripomienkovala. V blízkom èase sa uskutoèní ustanovu-
júce Valné zhromaždenie, ktorého sa ako zakladajúci èlen zúèastní aj naša organizácia. 
Ïalej M. Duraèinská informovala o spôsobe financovania NROZP a jej zameraní.
Tibor Köböl oboznámil zúèastnených so svojou prácou v skupine pre vzdelávanie 
zdravotne postihnutých, ktorej je predsedom (bližšie informácie v samostatnom èlánku 
pod názvom Vèleòovanie zdravotne postihnutých do klasického vyuèovacieho procesu, 
pozn.: Köböl). Pracovnú skupinu pochválil, jej èlenmi sú odborníci a spoloène pracujú 
na strategickom programe, ktorý zahàòa všetky stupne vzdelávania, od škôlok až po 
vysoké školy. 
A. Madunová nadviazala na príspevok T. Köböla a krátko informovala o tom, že 
pracovná skupina pre zamestnávanie, ktorej je èlenkou, taktiež pracuje na obdobnom 
strategickom programe, ale v oblasti zamestnávania.

Návrhy na zmenu stanov:  Z Organizaèného poriadku prevzia� bod è. 6 "Vo¾by"; doplni� 
nadpolovièné zastúpenie ¾udí s postihnutím v riadiacich orgánoch združenia; opravi� 
možný poèet èlenov VV; poradi� sa s poradcom pre MVO o zvolávaní èlenskej schôdze.
Rôzne: Danka Drobcová vo svojom vystúpení uviedla, že máme najvyšší poèet èlenov v 
histórii OMD, a to 482 èlenov.
M. Duraèinská navrhla vyda� nové formuláre èlenských prihlášok v nej by sa doplnili 
adresy o dispenzárnom lekárovi a iné údaje, ktoré nám ako pacientskej organizácii 
chýbajú. Vytlaèia sa pravdepodobne zaèiatkom roka a rozpošlú sa všetkým èlenom 
OMD spolu s výzvou o ich zaslatie naspä�. Zároveò sa vydaním nových prihlášok 
zjednotia 3 rôzne formuláre doteraz používaných prihlášok - povedala Danka Drobcová.  
Novým formulárom prihlášok sa vyhovie aj pripomienke J. Blažeka, ktorý upozornil na 
staré adresy, chýbajúce mobliné telefónne èísla a e-mail adresy našich èlenov. 
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Zameriavame sa aj na získanie kontaktov na ošetrujúcich i odborných lekárov-
neurológov. Oslovíme ich so zámerom zvýšenia poètu našich èlenov ako aj kvôli 
skvalitneniu poskytovania zdravotnej starostlivosti našim èlenom.  
A. Madunová informovala o ponuke Erika Kulašiaka z Martina na vytvorenie a servis 
WWW stránky OMD v SR zadarmo. Erik Kulašiak má svalovú dystrofiu, nie je èlenom 
OMD. Do konca roka sa mu pošlú všetky potrebné materiály. Na WWW stránke bude 
prístupná aj nová prihláška.
V rámci propagácie OMD v SR sa prijali tieto závery: Vytlaèi� kalendáriky na r. 2004 s 
vyznaèenými pre združenie významnými dátumami a to najmenej v poète 800 kusov a 
rozposla� ich èlenom aj neèlenom; posla� Novoroèné pozdravy spolupracujúcim 
inštitúciám, firmám a iným, ktorý nám pomáhajú. 

Otvorila sa diskusia o získavaní finanèných prostriedkov z kampane o 1% od fyzických 
osôb a od nového roka dokonca aj od právnických osôb. Ako povedala M. Granecová 
predsedníèka RK, je potrebná väèšia zainteresovanos� našich èlenov pri získavaní 1%. 
M. Duraèinská sa zaviazala napísa� do Ozveny è.4 motivaèné upozornenie pre èlenov. V 
Ozvene è. 1/2004 sa k tejto téme opätovne vrátime a zašleme èlenom potrebné formuláre. 
A. Madunová informovala o možnosti zúèastni� sa výroèného zasadnutia EAMDA na 
Malte a navrhla vysla� za OMD podpredsedníèku M. Duraèinskú, ktorá vzápätí struène  
predniesla kalkuláciu celkových výdavkov v sume 39 500,-Sk. Všetci prítomní súhlasili 
s úèas�ou na zasadnutí EAMDA. T. Köböl upozornil na možnos� preplatenia nákladov 
Ministerstvom PSVR SR. V blízkom èase sa napíše žiados� o preplatenie na MPSVaR 
SR. Inak sa náklady budú hradi� z peòazí získaných z kampane o 1%.
A. Madunová oboznámila zúèastnených s ponukou Nadácie pre deti Slovenska. Nadácia 
podporí náš projekt pre telesne postihnuté deti. Bol im zaslaný predbežný projekt na 
prázdninový pobyt pre chlapcov Duchennikov s vyúètovaním v sume 100 až 120 tisíc 
korún. Pôvodný zámer usporiada� tábor pre deti bez rodièov sa po diskusii èiastoène 
upravil. Èlenovia VV a RK odporúèali zorganizova� tábor spolu s rodièmi a osobnými 
asistentmi, so zámerom priblíži� osobnú asistenciu de�om a rodièom, poskytnú� 
sociálne poradenstvo a inú pomoc poèas pobytu, možnos� relaxácie rodièom, pripravi� 
program pre rodièov a deti. 
A. Madunová otvorila tému telocviène na Športovej ul. v Bratislave, ktorej prevádzkové 
náklady stále stúpajú a nie je nato¾ko využívaná našimi èlenmi. Jej správcom je p. 
Jaroslav Griè. Sponzorský príspevok od mestskej èasti Nové Mesto sa nám doteraz 
nepodarilo získa�. Po dlhšej diskusii a pripomienke S. Ïuriaèovej sa prijal záver ma� 
vlastný k¾úè od telocviène. Pani Juríková navrhla rozpracova� pevný harmonogram 
dochádzky do telocviène a ponúknu� za poplatok priestory telocviène Slovenskému 
zväzu telesne postihnutých športovcov na jeho niektoré aktivity, prípadne iným združe-
niam alebo organizáciám. 
Magnoterapeutický prístroj sa bude, za poplatok 10,- Sk na deò, zapožièiava� do 
domácností našich èlenov na základe písomného prevzatia a zaviazania nies� za neho 
zodpovednos�. Vypracujú sa struèné a jednoduché pokyny, na jeho obsluhu. 
A. Madunová predniesla žiados� Alenky Hradòanskej z Bratislavy o doplatenie èiastky 
na nákup antidekubitnej podložky. Alenka je imobilná. Jej žiadosti sa vyhovelo.
Ïalej sa odsúhlasil nákup nového technického vybavenia do OMD.
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Na návrh A. Madunovej prítomní odsúhlasili vyplatenie koncoroènej odmeny pre J. 
Blažeka, M. Duraèinskú a S. Minárika za ich prácu poèas celého roka. 

VV OMD BERIE NA VEDOMIE:
- kontrolu uznesení
- správu o hospodárení 
- správu o èinnosti revíznej komisie 
- správu o èinnosti OMD 
- informáciu o priebehu Dòa ¾udí so svalovou dystrofiou 
- informáciu o èlenskej základni 
- informáciu o predplatite¾och Ozveny a príprave Ozveny 

VV OMD SCHVA¼UJE: 
- žiados� èlenky OMD A. Hradòanskej o finanèný príspevok na doplatenie za 

antidekubitnú podložku do vozíka z prostriedkov úètu „My, ¾udia so SD“
- žiados� èlena OMD S. Minárika na úhradu výdavkov spojených s èinnos�ou 

športového klubu OMD v boccii 
- úèas� podpredsedníèky OMD Márie Duraèinskej na zasadnutí EAMDA na 

Malte v termíne 19.-23.11.2003.
- kúpu multifunkèného zariadenia do sídla OMD (tlaèiareò, kopírka, fax) a 

nového poèítaèa 
- odmenu èlenom VV Márii Duraèinskej a Jozefovi Blažekovi za intenzívnu 

prácu pre  OMD poèas celého roka 
- odmenu èlenovi OMD Stanislavovi Minárikovi za prácu s èlenmi OMD pri 

trénovaní, propagácii boccie, za šírenie pozitívnej mienky o OMD.

UZNESENIA:
14/2003 Predsedníèka osloví listom KOV NŽ o termíne splátky za predaj motorového 
vozidla, ktorá má by� pod¾a zmluvy uhradená do konca roka 2003. 
T: ihneï Z: Madunová 
15/2003 S. Minárik založí a bude vies� Klub OMD, pod¾a Organizaèného poriadku. 
Náplòou èinnosti klubu bude propagácia športu boccia trénovanie èlenov klubu, 
organizovanie podujatí. OMD bude uhrádza� S. Minárikovi výdavky - poštovné, 
telefonické, po predložení dokladov. 
T: do konca roka Z: Minárik, Madunová 
16/2003 Z dôvodu nízkeho využívania bezbariérovej telocviène na Športovej 5 v 
Bratislave sa osloví Zväz telesne postihnutých športovcov s ponukou na využívanie 
týchto priestorov pre svojich èlenov pod¾a dohody. Od telocviène musí by� k¾úèik aj v 
sídle OMD. 
T: do 15. 11. 2003 Z: J. Blažek 
17/2003 Èlenovia OMD pripravia zmenu a doplnenie stanov, ktoré dajú na schválenie 
èlenskej základni hlasovaním per rollam. 
T: do konca roka Z: VV 
18/2003 Pripravia sa podklady na spracovanie WWW stránky OMD a nové prihláškové 
formuláre pre èlenov OMD.
T: do konca roka Z: Blažek, Duraèinská 
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19/2003 Magnetoterapeutický prístroj sa z dôvodu nízkej dostupnosti pre všetkých 
èlenov OMD bude zapožièiava� do domáceho používania za poplatok 10 Sk/deò. 
Spôsob a pravidlá zapožièiavania budú vypracované písomne, upovedomia sa èlenovia 
OMD v Ozvene. 
T: do 15. 11. 2003 Z: Madunová 
20/2003 Ïalšie zasadnutie VV bude v termíne do 30. 3. 2004. 
T: v texte Z: Madunová 

Zapísala: Mgr. M. Duraèinská 
Overila: Danka Drobcová 

Vèleòovanie zdravotne postihnutých do klasického 
vyuèovacieho procesu

- alebo nepremárnime šancu na zmenu prístupu - 

Za podpory a pomoci Európskeho fóra zdravotného postihnutia a PHARE bol v tomto 
roku na Slovensku zahájený jeden významný projekt. Vznikli na Slovensku tri pracovné 
skupiny, s cie¾om posilni� postavenie zdravotne postihnutých osôb v spoloènosti. Ide 
tematické pracovné skupiny na vytvorenie Národnej rady obèanov so zdravotným 
postihnutím, pre vzdelávanie obèanov so zdravotným postihnutím (ïalej ZP) a pre 
zamestnávanie obèanov so ZP. 
Považujem za svoju povinnos� informova� vás o práci pracovnej skupiny pre 
vzdelávanie, keïže v nej pracujem a dokonca som bol zvolený za jej predsedu.
Poslaním tejto pracovnej skupiny je vypracova� taký dokument, ktorý má do budúcna 
tvori� ideový základ pri presadzovaní práv zdravotne postihnutých vo vzdelávacom 
procese a zároveò má slúži� ako východiskový materiál pri rokovaniach na ústredných 
orgánoch štátnej správy - najmä na ministerstvách. Prácou pracovnej skupiny pre 
vzdelávanie sledujeme právo každého obèana, zakotvené aj v Ústave SR, na vzdelávanie 
a na prípravu na povolanie bez diskriminácie. Pri spracovávaní tohto materiálu 
zameriavame sa na všetky stupne vzdelávania, na vzdelávanie v každom veku - poènúc 
predškolskou pedagogikou a konèiac andragogikou. Skúmame javy bezprostredne 
spojené s vyuèovacím procesom z poh¾adu všetkých zúèastnených strán, poènúc 
legislatívnym pozadím, ale aj zo strany pedagóga a žiaka, študenta a pod. 
Cie¾om našej skupiny je dosiahnu� to, aby integrácii zdravotne postihnutých osôb do 
bežného vyuèovacieho procesu nestálo v ceste vôbec niè, alebo aspoò prekážky boli 
minimalizované. Je to nesmierne nároèné predsavzatie. Èas na realizáciu projektu je 
ve¾mi krátky (financie nám postaèia na jeden rok), preto už teraz vieme, že v práci 
pokraèova� musíme. Pravdepodobne sa staneme jednou z organizaèných zložiek práve 
vzniknutej Národnej rady ZPO. 
Prvú etapu našej práce tvorilo zistenie stavu legislatívy v danej oblasti. Chceli sme 
vedie� do akej miery je ošetrené právne pozadie, riešiace vzdelávanie ZP. Chceli sme 
vedie� do akej miery je umožnené zdravotne postihnutým osobám vzdeláva� sa v 
klasických školách a ako vyzerá toto všetko v skutoènosti. Konštatovali sme, že 
legislatívne pozadie je na uspokojivej úrovni i keï s menšími nedostatkami. Väèšie 
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problémy vidíme pri uplatòovaní týchto práv v praxi. Tie najèastejšie vznikajú kvôli 
bariéram, èi už architektonickým, alebo v myslení, v prístupe škôl.
Pracovná skupina je tvorená fundovanými osobami, ktoré danej problematike sa venujú 
prevažne aj profesionálne. Zloženie pracovnej skupiny pre vzdelávanie je nasledovné: 
predseda: Tibor Köböl, 
èlenovia:
Mgr. Magdaléna Benková (Združenie obèanov postihnutých civilizaènými chorobami), 
Drahoslava Fridmanská (Slovenský zväz telesne postihnutých), 
PhDr. Viera Kováèová, CSc. (Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska), 
PaedDr. Elena Mendelová, CSc. (Podporné centrum pre zrakovo postihnutých študentov 
FMFI UK),
Ing. Jaroslava Mišiková (Slovenský zväz zdravotne postihnutých),
RNDr. Ing. Miroslav Ondrejíèka, CSc. (SZTP - Nitra), 
Mgr. Ladislav Krajèoviè (Združenie pre pomoc mentálne postihnutých),
PaedDr. Darina Tarcsiová, PhD. (Katedra pedagogiky sluchovo postihnutých PF UK), 
Mgr. ¼ubica Vyberalová (ZPMP).
Vážení èitatelia, táto správa je príliš všeobecná na to, aby ste mohli nadobudnú� ucelený 
preh¾ad o práci skupiny pre vzdelávanie. Mojim cie¾om bolo oslovi� a požiada� vás o 
zaslatie vašich skúseností. Možno práve študujete, máte die�a, ktoré chodí do školy, 
škôlky a pod., možno ste èerstvým absolventom... Èakám na vaše návrhy, upozornenia 
na nedostatky v tejto oblasti. Napíšte mi o všetkom. Napíšte mi aj o tom ak vás, alebo 
vaše die�a, odmietli prija� na nejakú školu kvôli nepriaznivému zdravotnému stavu... 
Pomôžu nám pri tvorbe spomínaného dokumentu všetky skúsenosti a vedomosti a v 
koneènom dôsledku aj vám alebo vašim blízkym.

Tibor Köböl
Oslobodite¾ov 11, 984 01 Luèenec

tel.: 047/4330632, 0905 929 387
e-mail: tibik@stonline.sk

NÁVRAT KU “DÒU ¼UDÍ SO SVALOVOU DYSTROFIOU!“
13. jún 2003, Slovensko

V poslednej Ozvene nebola vyslovená vïaka všetkým tým, 
ktorí sa ve¾kou mierou prièinili o úžasný priebeh celej zbierky. 
Ospravedlòuje sa a správu doplníme o ïalšie informácie. 
Prvýkrát sa organizaène do zbierky zapojila Majka Janásková. 
Vïaka jej družine sa v Martine vyzbieralo 4 310 korún 
slovenských! Opornými bodmi jej boli Milota Hlušiaková a 
¼uboš Kondela. Ïakujme!

Do zbierky sa opä� zapojili manželia Vlašicovci zo Spišských Vlachov. Táto ich 
iniciatíva  je o to silnejšia, že len nedávno ich, vlastne aj nás, navždy opustil syn Slavko... 
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Manželom Beáte a Zdenkovi Vlašicovým, a 
ich spojkám Vlaste Dušekovej, Lenke 
Smrekovej, Martine Sekáèovej, Alexandre 
Bukovej a Ivane Fabriciovej, sa do troch 
pokladnièiek podarilo vyzbiera� 11 092 korún 
slovenských!  Ïakujeme! 

Malacky mali zastúpenie vïaka Kaèenke 
Kasalovej a tá vo firme Tower, a.s., vyzbierala 
600 korún slovenských. Vïaka!

Rovnakú sumu vyzbierala naša èlenka Erika Fehérová, ktorá oslovila priate¾ov z 
Baptistického zboru v Komárne. Vïaka!

V Rožòave  boli opä� organizátorky mama a dcéra Vandrákové, ktoré zariadili aj zbierku 
v Dobšinnej. Poslali nám o tejto zbierke aj správu:

Deò ¾udí so svalovou dystrofiou v Dobšinej
Centrum vo¾ného èasu detí a mládeže v Dobšinej bude ma� v septembri 12. výroèie 
svojho vzniku. Okrem svojej základnej èinnosti pomáha a spolupracuje aj s obèianskymi 
združeniami, ktoré pomáhajú ¾uïom. Veï nadácie a obèianske združenia formou 
schválených projektov pomáhajú aj nám. Preto už nieko¾ko rokov robíme verejnú 
zbierku pre UNICEF - Kvapka vody, Liga proti 
rakovine - Deò narcisov. Prvýkrát nás požiadal o 
spoluprácu p. Vandráková, aby sme 13. júna 
zorganizovali "Deò motý¾ov". Informácie a 
materiály o svalovej dystrofii èítali zamestnanci 
a deti nášho zariadenia s ve¾kým záujmom a 
mnohí sme o tejto chorobe nevedeli, prípadne 
vedeli ve¾mi málo. Preto sme dali do mestského 
rozhlasu reláciu a zároveò informovali o "Dni 
motý¾ov". Do zbierky sa zapojila aj ZŠ na 
Bielych Vodách, ktorá s nami pravidelne 
spolupracuje cez pani zástupkyòu Mgr. Štefániu Zahoranskú. Pedagogickí zamestnanci 
aj èlenovia Mladého parlamentu sa 13. júna vybrali na úrady, do obchodov a škôl s 
informáciami, letákmi, pokladnièkou, oznaèenou symbolom "Dòa motý¾ov". Boli 
príjemne prekvapení záujmom obèanov, keï už neboli motýle, ktorí za príspevok 
mládež dávala, tak prispievali aj bez tohto symbolu. V Dobšinej je vysoká 
nezamestnanos�, mnohé rodiny zápasia s problémom udrža� si akú takú životnú úroveò, 
no i napriek tomu sme vyzbierali 1 410,- Sk. Vieme, že je to pre bohatú a obetavú èinnos� 
Organizácie muskulárnych dystrofikov v Slovenskej republike ve¾mi málo. No veríme, 
že sa rady priaznivcov budú zväèšova�, že každým rokom budeme viac nápomocní 
¾uïom, aby sa ich život a život ich blízkych spríjemnil spríjemnil a zlepšil. Po preèítaní 
nieko¾kých výtlaèkov èasopisu Ozvena sme pochopili, že sila a hodnota ¾udského života 
je skrytá v duševnej sile a osobnosti. 
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Želáme všetkým ve¾a síl, optimizmu a radosti. Chceme pomáha� aj naïalej.
Anna Gömöriová

riadite¾ka CVÈ DaM

V roku 2003 sme z konta „My, ¾udia so svalovou dystrofiou“ uhradili:
Martina Goèíková - doplatok za antidekubitný matrac .................................. 6 116,- Sk 
Andrej Obžera - kúpa a zapožièanie polohovacej postele ............................ 59 186,- Sk
Róbert Rubint - odsávaèka AMBU TWIN ............... ...................................11 157,- Sk
V roku 2003 sme z konta „1%“ uhradili:
Mário Címer - doplatok za úpravu bytu ..........................................................1 224,- Sk
Milan Majerèiak - doplatok za náklady súvisiace s úpravou bytu ...................7.000,- Sk
Mária Smolková - doplatok za antidekubitnú podušku ................................ 10 965,- Sk
Anna Vargová - doplatok za úpravu bytu ....................................................... 7 000,- Sk
Polohovaciu poste¾ má na základe žiadosti zapožièanú náš èlen Róbert Koneèný z 
Bratislavy. 
O žiadostiach rozhodoval Výkonný výbor OMD v SR pod¾a Štatútu pomoci.

Deò ¾udí so svalovou dystrofiou
- výsledok zbierky -

Mesto Organizátori Suma

Bratislava èlenovia VV, priatelia, dobrovo¾níci 52 751,00
Komárno Erika Fehérová 1 366,20
Liptovský Mikuláš Ivana Majerèiaková 3 262,30
Malacky Katarína Kasalová 600,00
Martin Mariana Janásková 4 310,00
Nové Zámky Mgr. Eva Gluchová 5 761,00
Nové Zámky Anna Kosibová 9 527,80
Ošèadnica Mária Smolková 14 832,00
Považská Bystrica Stanislav Minárik 11 534,00
Rožòava a Dobšiná Mariana Vandráková s mamou 6 008,50
Spišské Vlachy Beáta Vlašicová s manželom 11 092,00
ostatní prispievatelia: Pavol Blažek 260,00

Ing. Iveta Džubáková 30,00
Jozef Gajdarík 100,00
Roland Gedeon 50,00
Margita Granecová 100,00
Roman Hulka 300,00
Richard Molokaè 50,00
Katarína Sandtnerová 100,00
Mgr. Viera Šoltésová 50,00
poèas návštevy v TV Markíza 617,00
zamestnanci rádia Twist 900,00

Spolu: 123 601,80 Sk
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SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ ORGANIZÁCIE MUSKULÁRNYCH
DYSTROFIKOV V SR OD 01.07.2003 DO 30.09.2003

Úètovná evidencia: Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR
Tatra banka, a.s. + pokladòa

Trojmesaèný terminovaný úèet: Tatra banka, a.s., otvorený dòa 12.09.2003 - výška 
základného vkladu: 500 000,- Sk

Úètovná evidencia: dotácie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
¼udová banka, a.s. + pokladòa

Úètovná evidencia: Krajský úrad v Bratislave
¼udová banka, a.s. + pokladòa

 

Úètovná evidencia: Zbierka MY ¼UDIA S MD
Tatra banka, a.s. + pokladòa

Úètovná evidencia: Úrad vlády SR
¼udová banka, a.s. + pokladòa

Stav od 01.01. do 30.09.2003 - celkové príjmy 923 900,38 Sk
- mínus celkové výdavky 737 293,20 Sk
- rozdiel 186 607,18 Sk
- plus poèiat. stav pokladne k 01.01.2003 19 149,80 Sk
- plus poèiat. stav bank. úètu k 01.01.2003 151 418,32 Sk
celkom k 30.09.2003 357 175,30 Sk

Stav od 01.01. do 30.09.2003 - celkové príjmy 384 778,08 Sk
- mínus celkové výdavky 160 711,22 Sk
- rozdiel 224 066,86 Sk
- plus poèiat. stav pokladne k 01.01.2003 1 280,00 Sk
- plus poèiat. stav bank. úètu k 01.01.2003 1 041,33 Sk
celkom k 30.09.2003 226 388,19 Sk

Stav od 01.01. do 30.09.2003 - celkové príjmy 8,07 Sk
- mínus celkové výdavky 590,00 Sk
- rozdiel -581,93 Sk
- plus poèiat. stav pokladne k 01.01.2003 76,70 Sk
- plus poèiat. stav bank. úètu k 01.01.2003 1 816,35 Sk
celkom k 30.09.2003 1 311,12 Sk

Stav od 01.01. do 30.09.2003 - celkové príjmy 132 443,13 Sk
- mínus celkové výdavky 28 605,50 Sk
- rozdiel 103 837,63 Sk
- plus poèiat. stav pokladne k 01.01.2003 0,00 Sk
- plus poèiat. stav bank. úètu k 01.01.2003 6 950,99 Sk
celkom k 30.09.2003 110 788,62 Sk

Stav od 01.01. do 30.09.2003 - celkové príjmy 41 034,65 Sk
- mínus celkové výdavky 395,35 Sk
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Sedia z¾ava: ¼ubka Škvarková, Majka Smolková, stoja: Julka Janošcová,
 Elenka a Majka Plaèkové, Hanka Kuèeríková, Kamilka Chabadová

Úètovná evidencia: Centrum samostatného života
¼udová banka, a.s. + pokladòa

Úètovná evidencia: Nadácia pre podporu obèianskych aktivít
¼udová banka, a.s. + pokladòa

Úèet bol zrušený dòa 12.09.2003 a úètovná evidencia uzavretá.

Èlenenie príjmov a výdavkov bude uvedené v závereènej správe o hosp. za rok 2003.

Stav finanèných prostriedkov jednotlivých úètovných evidencií k 30.09.2003:

Vypracovala: Eva Györiová
        hospdárka OMD v SR

- rozdiel 40 639,30 Sk
- plus poèiat. stav pokladne k 01.01.2003 0,00 Sk
- plus poèiat. stav bank. úètu k 01.01.2003 0,00 Sk
celkom k 30.09.2003 40 639,30 Sk

Stav od 01.01. do 30.09.2003 - celkové príjmy 65 763,29 Sk
- mínus celkové výdavky 67 192,67 Sk
- rozdiel -1 429,38 Sk
- plus poèiat. stav pokladne k 01.01.2003 249,40 Sk
- plus poèiat. stav bank. úètu k 01.01.2003 1 179,98 Sk
celkom k 30.09.2003 0,00 Sk

Stav od 01.01. do 30.09.2003 - celkové príjmy 222,09 Sk
- mínus celkové výdavky 50 081,58 Sk
- rozdiel -49 859,49 Sk
- plus poèiat. stav pokladne k 01.01.2003 0,00 Sk
- plus poèiat. stav bank. úètu k 01.01.2003 49 859,49 Sk
celkom k 30.09.2003 0,00 Sk

- úèet OMD v SR, Tatra banka, a.s. + pokladòa 357 175,30 Sk
- trojmesaèný termínovaný vklad, Tatra banka, a.s. (bez úroku) 500 000,00 Sk
- úèet MPSVaR, ¼udová banka, a.s. + pokladòa 226 388,19 Sk
- úèet Krajský úrad, ¼udová banka, a.s. + pokladòa 1 311,12 Sk
- úèet Zbierka MY ¼UDIA S MD, Tatra banka, a.s. + pokladòa 110 788,62 Sk
-úèet Úrad vlády, ¼udová banka, a.s. + pokladòa 40 639,30 Sk

celkom: 1 236 302,53 Sk
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Preèo sa Dáni a Holanïania 

dožijú 40 rokov
- pokraèovanie z èísla 2/2003 - 

V druhom èísle Ozveny sme priniesli prvú èas� správy z workshopu o Duchennovej 
dystrofii s názvom "Duchenne - preèo sa Dáni a Holanïania dožijú 40 rokov?", ktorý 
bol organizovaný EAMDA v decembri r. 2002. V spomínanom èlánku sme bližšie 
spoznali životný príbeh dvoch chlapcov Duchennikov z Dánska a Malty. Teray prináša-
me pokraèovanie tejto správy - keïže v tre�om èísle Ozveny sme sa venovali aktuálnym 
témam. Druhú, predposlednú èas� z anglického originálu, Vám teda prinášame až v 
tomto vydaní nášho èasopisu. Zhodou okolností sa druhá èas� správy  venuje lekárskej 
starostlivosti o Duchennikov, konkrétne podpornej ventilácií a fyzioterapii.  Všetci z nás, 
ktorí sme sa pred pár týždòami zúèastnili odborného seminára, zameraného na 
Duchennovu dystrofiu, vo Vyhniach, si pri èítaní nasledujúcich riadkov urèite spomenú 
na príspevok MUDr. Košturiakovej a na videokazetu o fyzioterapii od MUDr. 
Vranovského.

Situácia s lekárskou starostlivos�ou na Malte, Dr.Antoine Vella, Muscular 
Dystrophy Group of Malta

Dr. Vella z Ve¾kej Británie, poradca v oblasti lekárskej starostlivosti pre Organizáciu 
muskulárnych dystrofikov na Malte, predniesol svoj príspevok na tému "Podporná 
ventilácia u klientov s Duchennovou dystrofiou na Malte".
V OMD na Malte majú 4 pacientov s Duchennovou dystrofiou, 2 s pletencovou 
dystrofiou a 1 pacienta s ochorením Charcot-Marie-Tooth, ktorí sú na podpornom 
dýchaní. Priemerný vek, v ktorom klienti s Duchennovou dystrofiou zaèínajú s 
ventiláciou, je 17 rokov. Dôvodmi pre zaèiatok nosnej podpornej ventilácie sú: p¾úcne 
infekcie (s ventiláciou sa zaène po hospitalizácií v nemocnici); symptomatická 
hypercapnia (ranné bolesti hlavy a pocity zahmleného vnímania); dyspnoe (dýchavica, 
dýchaviènos�); problémy so sekrétmi.
Dôvody, pre ktoré sa u 7 pacientov nezaèalo s podporným dýchaním boli tieto: v 2 
prípadoch nebol èas, v 2 prípadoch prišlo k náhlemu srdcovému zlyhaniu a v 3 prípadoch 
bol dôvodom nezáujem klienta alebo jeho rodiny o ventiláciu.
Problémy pacienta, súvisiace s ventiláciou, môžu by� nasledovné: poèiatoèné �ažkosti, 
kým sa klient neprispôsobí; suché ústa, suché oèi; s�ažená komunikácia, s�ažené volanie 
o pomoc; návaly úzkosti; vyrážky; psychická závislos�; zápcha; problémy so sekréciou a 
bolestivý tlak masky.
Na druhej strane  sú problémy so starostlivos�ou pri podpornej ventilácií ako napr.: 
potreba doh¾adu, špeciálne v noci; úzkos�; strach z technického obsluhovania a 
nedostatok podpory v mieste bydliska. 
Problémy, týkajúce sa samotného prístroja sú napr.: jeho zlyhanie; výpadok elektrickej 
energie; zaobstaranie si vhodnej masky. 
Problémy súvisiace s ventiláciou v nemocnici sú: nedostatok plne funkèného 
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multidisplinárneho tímu, špeciálne pre dospelých pacientov; nedostatok spánkových 
laboratórií na pozorovanie noèného priebehu spánku; nedostatok vhodného zázemia v 
nemocnici, keï príde èas zaèa� s ventiláciou a nedostatok priestoru na zaoberanie sa 
problémami, ktoré s touto zmenou v živote pacienta súvisia. 
Na záver svojej prezentácie, Dr. Vella položil nasledujúce otázky:

Je v dnešnej dobe poskytovaná podporná ventilácia paliatívnou (starostlivos� o 
nevylieèite¾ne chorých, ktorá len zmieròuje nežiadúce príznaky) starostlivos�ou?
Mali by sme s ventiláciou zaèa� skôr, ak chceme ovplyvni� dåžku života a vieme 
zabezpeèi� jeho slušnú kvalitu?
Ktorou cestou sa vyda� pri presadzovaní podpornej ventilácie?

Pod¾a jeho názoru tu existuje silná potreba: štúdií o skoršom zaèiatku s ventiláciou; 
tímového ohodnotenia spolu s prípravou pacienta a jeho rodiny na to, že v budúcnosti 
bude možno potrebná ventilácia (pacient a jeho rodina musa by� psychicky pripravení na 
túto možnos�); multidisciplinárneho tímu, ktorý by mal na starosti  podporu a 
starostlivos� o pacientov v domácom prostredí; informovanosti ako sa zachova�, keï 
vypadne elektrický prúd; špecializovaný personál v nových nemocniciach; zhrnutia a 
zdokumentovania údajov, špeciálne o indikátoroch kvalitného života.

Cítim, že  výsledky dosiahnuté pri podpornej ventilácií sú s¾ubné, zvláš� preto, že sami 
pacienti informujú o zlepšení kvality svojho života. Avšak, stále sme len na zaèiatku 
cesty a potrebujeme sa pohnú� ïalej.“

Fyzioterapia na Malte

Ms.Alison Formosa, fyzioterapeutka na Malte, poskytla všeobecný obraz metód, ktoré 
sa zvyèajne používajú na Malte.
Èo je to vlastne fyzioterapia?
Fyzioterapia je definovaná ako fyzické cvièenie a riadenie fyzického stavu kondície. Pri 
neuromuskulárnych ochoreniach je osobitne dôležité fyzioterapiou pomôc� pri udržaní a 
zvýšení (v prípadoch kde je to možné) úrovne pohyblivosti a funkènosti svalov u die�a�a.
(Fyzioterapia je lieèba fyzikálnymi metódami napr. vodolieèba, elektrolieèba používaná 
najmä v rehabilitácií a v kúpe¾nej lieèbe - fyzikálna terapia.)
Hlavnými cie¾mi sú:

- poskytnú� zhodnotenie fyzického stavu,
- minimalizova� rozvinutie kontraktúr- skrátenie šliach a svalov,
- udrža� svalovú silu,
- predåži� pohyblivos� a funkènos�.

Všeobecné príznaky a charakteristika ochorenia, ktoré sú podmienené vážnos�ou 
priebehu dystrofie:

- slabos� v oblasti pletencových svalov panvy a ramien,
- oneskorený zaèiatok chodenia a kolísavá chôdza spojená s lordózou pri držaní tela 
(lordóza je nadmerné oblúkovité skrivenie chrbtice smerom dopredu, èo sa poh¾ad 
prejav tak, že bruško je vyklenuté dopredu a zadok dozadu),
- stuhnutos� a skrátenie svalov, najmä na èlenkoch, kolenách a bokoch,
- s�ažené vstávanie z pozície sedu a ¾ahu, 
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- neschopnos� poskoèi� a vyskoèi�, s�ažená chôdza do schodov
- èasté pády.

Prognóza ochorenia a koneèné následky priebehu choroby :
- progresívna-zhoršujúca sa strata funkènosti a sily svalov, svalové vlákna sú 
postupne nahradené tukovým tkanivom,
- strata schopnosti premiestòova� sa, strata schopnosti udrža� rovnováhu,
- nárast deformít
- v neskorších rokoch tendencia k respiraèným infektom.

Fyzioterapia je so svojím hodnotením fyzického stavu klienta len jednou zo zložiek 
celého, tímového hodnotenia zdravotného stavu pacienta. Fyzioterapia sa nachádza vo 
vnútri multidisciplinárneho prostredia. Jej hodnotenie zahàòa tieto èasti:

- silu svalov,
- rozsah pohybu kåbov,
- funkènos�,
- držanie tela, držanie chrbtice,
- pohyblivos�- mobilita a chôdza,
- ortézy, ortopedické pomôcky,
- inú súèasnú terapiu a cvièenie,
- podmienky doma a v škole.

Fyzioterapia
Lieèba je založená na výsledkoch zhodnotenia a jej cie¾om je:

- minimalizova� rozvoj a zhoršenie kontraktúr-skrátených svalov a šliach,
- udrža� svalovú silu,
- predåži� pohyblivos�- mobilitu a funkènos�

Tieto ciele sa dajú dosiahnu� prostredníctvom týchto metód: terapia cvièením, 
hydroterapia, dýchacie cvièenia, starostlivos� o držanie tela, streèing, ortézy a 
ortopedické pomôcky.

Terapia cvièením 
Regulované cvièenie s alebo bez odporu. Pomáha udrža� silu die�a�a, jeho rovnováhu a 
pohyblivos�. Toto predåži schopnos� die�a�a používa� svaly, ktoré majú pri ich 
nepoužívaní tendenciu atrofova� (atrofia je zmenšenie, oslabenie orgánu, v tomto 
prípade svalstva, oproti normálne vyvinutému orgánu). Najviac postihnutými svalmi pri 
neuromuskulárnych ochoreniach  sú svaly bokov, kolien, ramien a trupu (svaly trupu sú 
zvláš� postihnuté pri facio-scapulo-humerálnej dystrofii ).

Hydroterapia
Lieèba vodou má viaceré lieèebné aj psychologické aspekty. Aspekty súvisia tak s 
fyzikálnymi vlastnos�ami vody ako aj so samotnou skutoènos�ou ponorenia sa do teplej 
vody. Hydroterapia je prínosom už len pre fakt, že deti vodu milujú nachádzajú v nej 
zmenu oproti cvièeniu na suchu. Takisto strata obavy z pádu vedie mnohokrát k 
zlepšeniu a zvýšeniu vzájomnej spolupráce. Cvièenia v skupine zároveò pôsobia 
povzbudzujúco na spoloèenské vz�ahy, ako i podporne a motivaène. 
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Prínos hydroterapie:
- voda pôsobí relaxaène, uvo¾òuje svalstvo,
- teplá voda u¾ahèuje  pohyb kåbom, dochádza k zlepšeniu rozsahu pohybu kåbom,
- odpor vody zlepšuje svalovú silu a vytrvalos�, zvláš� ak die�a pláva,
- vo vode sa znižuje pôsobenie gravitaènej sily, to znamená, ak die�a na súši už 
nedokáže niektoré pohyby, vo vode tieto pohyby urobí, a tak možno pokraèova� v 
cvièení a udržiavaní rovnováhy a svalového tonusu (pružné napätie svalu), 
- zlepšenie funkcie dýchacích svalov - hydrostatický tlak pôsobí na hrudný kôš a 
brucho poèas dýchania,  
- zvýšenie sebadôvery pacienta, zvýšenie odhodlania rehabilitova�.

 Dýchacie cvièenia
Dýchacie problémy pri NSO sú hlavne spôsobené slabos�ou dýchacích svalov. Potreba 
podpornej ventilácie vzniká vtedy, keï sú respiraèné funkcie vážne oslabené. 
Rehabilitácia pri dýchacích cvièeniach zahàòa pasívnu hrudnú fyzioterapiu, pomoc pri 
vykašliavaní sekrétov a hlienov, intenzívnu hydroterapiu a spirometriu (metóda na 
zis�ovanie vitálnej kapacity p¾úc).

Starostlivos� o držanie tela
Die�a  s NSO má kvôli svalovej slabosti nezvyèajné držanie tela. Keï die�a napriek 
tomu, že je ešte mobilné a chodí, zaène ma� problémy s udržaním sa v sede, nevie sedie� 
rovno, prišiel èas zaèa� monitorova� jeho držanie chrbtice, zhodnoti� jeho pozíciu v 
sede. Je dôležité zaèa� používa� denné dlahy.
Udržiavaním pohyblivosti tak dlho ako je to možné, sa predchádza a spoma¾uje vznik 
bolestivým skrátenín svalov a šliach. Udržiavanie pohyblivosti je prevenciou skoliózy 
(chorobné vychýlenie a vykrivenie chrbtice nabok) a prevenciou problémov v spánku a 
pri dýchaní, ktoré sa objavujú v neskoršom štádiu ochorenia Duchenne.

Ako správne sedie�:
Boky a chodidlá sú v polohe 90°, t.z. boky nie sú vykrivené 
nabok a chodidlá sú položené na podložke, tak aby vo¾ne 
neviseli (tým sa spoma¾uje skracovanie lýtkových svalov a 
šliach). Zadok a chrbát je pri sede v kresle na pevno, nie vo¾ne. 
Håbka kresla má by� na dåžku stehna die�a�a. Správny výber 
sedaèky, vrátane vozíka môže zmierni� zhoršovanie fyzického 
stavu die�a�a a pozitívne ovplyvni� jeho vzrast.  

Streèing
Streèing je jednoduchá technika ako natiahnu� stuhnuté a 
skrátené svalové tkanivo. Ide o pomalý, ale pevný pohyb v 
kåbe tak ïaleko ako je možné a v tejto polohe treba vydrža� 20 
sekúnd.
Cie¾om streèingu je predchádza� skráteniu, tuhosti a pevnosti svalstva, deformitám. 
Tieto príznaky vedú k nepoužívaniu svalov a s�aženému pohybu v kåbe. (Skrátenie 
svalov v oblasti kolien a bokoch nie je bežné pokým je die�a mobilné a chodí. Skrátenia v 
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týchto oblastiach sa zaènú vyskytova�, až keï je die�a na vozíèku.) Oblasti najviac 
postihnuté kontraktúrami sú: Achillova š¾acha, kolená, flexory (flexor je sval, ktorý 
ohýba konèatinu v kåbe; ohýbaè) a abduktory (abduktor je sval, ktorý umožòuje 
odtiahnutie konèatiny od strednej osi, napr. upaženie; od�ahovaè) bokov, ramená, lakte a 
zápästia.
Die�a sa môže nauèi� aj samé cvièi� streèing. Existuje rad cvièení, pri ktorých si môže 
samé na�ahova� svaly (napr. die�a stojí meter od steny, predkloní sa a rukami sa chytí 
steny, chodidlo drží na zemi, jemne pokrèí koleno a na�ahuje lýtkové svaly a š¾achy, 
názorná ukážka bola na videokazete o fyzioterapii vo Vyhniach).

Ortézy a ortopedické pomôcky  
Odporúèajú sa použi� najmä noèné dlahy, ktoré sa používajú na lieèbu vykrivenia panvy 
a držania chrbtice, ale existujú aj také, ktoré pomáhajú udrža� pohyblivos� po strate 
schopnosti chodi�. Nesmieme pritom zabudnú� ani na rôzne fixaèné goliere. V 
nevyhnutných prípadoch môžme dosiahnu� korekciu deformít aj chirurgickou lieèbou.  
Avšak, izolovaný chirurgický zákrok vedie k strate pohyblivosti! Skorá a intenzívna 
mobilizácia pacienta po zákroku je nevyhnutná!

Záver
Pri NSO je úlohou fyzioterapie doplni� multidisciplinárny tímový prístup k pacientom s 
týmito ochoreniami. Jej úlohou je pomôc� udrža� a zvýši�, tam kde je to možné, úroveò 
funkènosti a mobility die�a�a prostredníctvom týchto metód: terapia cvièením, 
hydroterapia, dýchacie cvièenia, starostlivos� o držanie tela, streèing a ortopedický 
prístup. Takto môže by� fyzioterapia prínosom pre die�a a jeho rodinu nielen po 
kvantitatívnej, ale aj kvalitatívnej stránke života.  
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Správa z denníka SME

V pravidelnej týždennej prílohe Veda, denníka Sme, dòa 06.11.2003 sa objavil 
zaujímavý èlánok s názvom "Motorické neuróny majú svojich doteraz 
podceòovaných záchrancov" - o podstate amyotrofickej laterálnej skleróze  /ALS/. 
Poznanie mechanizmu choroby je jedným z predpokladov, ako nájs� liek na toto závažné 
nervovosvalové ochorenie s ve¾mi rýchlym priebehom.
Nervové bunky (neuróny) sú zodpovedné za riadne fungovanie našej nervovej sústavy 
vrátane mozgu. Do tejto azda najdôležitejšej skupiny našich buniek patria aj motorické 
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neuróny, ktoré riadia svalovú aktivitu. Ich najèastejším ochorením je amyotrofická 
laterálna skleróza /ALS/, ktorá postihuje najmä ¾udí nad 50 rokov. Hlavným príznakom 
je úbytok svalovej hmoty,  kàèe alebo stuhnutos� svalov a postupný nárast problémov pri 
prehåtaní a dýchaní. V mnohých prípadoch vedie táto choroba po nieko¾kých rokoch k 
úplnej paralýze a k smrti.
Najnovšie výskumy amerických vedcov z Howard Hughes Medical Institute /HHMI/ sú 
pre chorých s diagnózou ALS mierne optimistické. Ako napísal èasopis Science, vedci 
zistili, že susedia a "údržbári" motorických neurónov - astrocyty a glie - fungujú ako 
miniatúrni a doteraz podceòovaní záchranári. Zastavujú totiž šírenie  zmutovaného 
enzýmu SOD1, ktorý hrá k¾úèovú úlohu v rozvoji choroby. Ukázali to pokusy na 
myšiach, vytvorených špeciálne na štúdium dediènej formy tejto choroby, ktorá u ¾udí 
spôsobuje asi 10% ochorení ALS. Tak je tomu aj v štúdiu iných chorôb, napríklad 
rakoviny.
Vedci použili tri rôzne spôsoby vytvorenia troch rôznych skupín geneticky upravených 
myší, ktoré mali zmutované motorické neuróny. Pokusy s nimi však ukazovali viac-
menej stále tie isté výsledky:  zdravé astrocyty a glie dokázali zastavi� šírenie enzýmu 
SOD1, mutácie ktorého sú z jednej pätiny zodpovedné na rozvoj v jej vrodenej forme.  
Predåžili tak život  nielen jednotlivým  motorickým neurónom, ale aj niektorým myšiam. 
Niekedy dokonca chorý neurón zaèal normálne pracova�.
"Bolo to ohromné prekvapenie", povedal jeden z èlenov tímu Lawrence Goldstein. "Aj 
keï zatia¾ iba pátrame po tom, ako tento záchranný efekt vlastne nastal, experimentálne 
zistenia sú jednoznaèné."
Úloha astrocytov a glií ako súèastí ochranného a oporného systému nervovej sústavy je 
známa, no odhalenie ich pôsobenia proti zmutovanej forme SOD1 je novinkou. Vedci 
chcú v ïalších experimentoch zisti�, èi sú naozajstnými záchranármi neurónov astrocyty 
alebo glie, a pripravi� opaèný experiment: študova� rozvoj choroby v myšiach s 
normálnymi motorickými neurónmi, ale so zmutovanými astrocytmi  alebo gliami.
Pod¾a Goldsteina pokusy ich tímu ukazujú na jednu z možných ciest terapie ALS. 
Namiesto snahy nahradi� v pacientovom nervovom systéme choré neuróny, ktoré sú 
extrémne ve¾ké, by mohlo by� úèinnejšie a jednoduchšie vnesenie nových astrocytov a 
glií. To však ukáže až budúcnos�.
"V každom prípade, ak chcete lieèi� takúto chorobu, musíte pochopi� jej mechanizmus", 
hovorí Goldstein. "Musíte pochopi�, ktoré bunky treba vymeni�. Verím, že naša štúdia je 
dôležitým krokom na tejto ceste."

MICHAL  AÈ
Prevzaté z denníka SME

Vaše deti sú aj naše deti

VšZP presadzuje v starostlivosti o zdravie detí predovšetkým prevenciu. Je rozumnejšie 
a efektívnejšie chorobám predchádza�, ako ich komplikovane a nákladne lieèi�. 
Už od narodenia organizuje VšZP komplexnú starostlivos� o zdravie vášho die�a�a  po 
stránke fyzickej i psychickej. 
Staráme sa o vás od poèiatku tento slogan platí v starostlivosti o poistencov VšZP 
doslova. Sloboda rozhodnutia zvoli� si zdravotnú pois�ovòu sa vz�ahuje aj na die�a, 
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samozrejme, prostredníctvom jeho rodièov, ktorým zákon ukladá povinnos� prihlási� 
die�a do zdravotnej pois�ovne do 60 dní od jeho narodenia. S rodným listom by sa rodièia 
(alebo rodinní príslušníci) mali dostavi� na poboèku VšZP, kde vystavia die�a�u preukaz 
poistenca. S ním má nárok na ošetrenie na úèet našej pois�ovne a pri návšteve lekára a 
zdravotníckych zariadení ho treba ma� pri sebe.

Nezabudnite na registráciu
u detského lekára

Po prepustení z nemocnice treba die�a èo najskôr zaregistrova� aj u detského lekára. 
Zákon dáva rodièom právo na slobodnú vo¾bu lekára. To znamená, že majú možnos� si 
vo svojom blízkom okolí sami zvoli� lekára, ktorému zveria starostlivos� o zdravie 
die�a�a. VšZP vám pri tomto výbere rada poradí a naši pracovníci vám dajú k dispozícii 
zoznam lekárov, ktorí majú s našou pois�ovòou uzavretú zmluvu. Využi� môžete aj 
stránku www.vszp.sk, kde nájdete všetky potrebné informácie. VšZP má uzavretú 
zmluvu takmer so všetkými praktickými lekármi pre deti a dorast na celom území našej 
republiky, takže žiadny malý klient nezostane bez riadnej zdravotnej starostlivosti. Od 
okamžiku registrácie preberá zodpovednos� za komplexnú zdravotnú starostlivos� 
(zahròujúcu aj domáce návštevy) lekár, ktorého ste si zvolili. Pokia¾ sa však stane, že z 
nejakého dôvodu budete musie� odcestova� s die�a�om mimo bydliska a die�a ochorie èi 
sa mu prihodí úraz, nebojte sa využi� svoje právo požiada� najbližšieho lekára o 
zdravotnú pomoc. Túto akútnu pomoc poskytnutú mimo trvalého bydliska za vás hradí 
vaša zdravotná pois�ovòa, dokonca i v prípade, keby daný lekár nemal s našou 
pois�ovòou uzavretú zmluvu.

Prevencia v rukách rodièov
Ak chcete, aby vaše die�a prospievalo, aby sa vèas zaèalo s lieèením jeho prípadných 
zdravotných problémov èi chorôb, treba pravidelne absolvova� preventívne prehliadky, 
ktoré sú našou pois�ovòou plne hradené. Cie¾om preventívnych prehliadok je zhodnoti� 
celkový telesný, duševný a sociálny vývoj die�a�a, jeho zdravotný stav, odchýlky od 
normy, vývojové poruchy, plnenie predchádzajúcich odporuèení s návrhom ïalších 
nápravných a lieèebných opatrení. 
Vzh¾adom na intenzívny rast a psychomotorický vývoj die�a�a je preventívna 
starostlivos� u detí mimoriadne dôležitá. Pri preventívnych prehliadkach sa až u 21 % 
detí nájdu odchýlky od normy, z toho u 12 % detí závažné. 
Rodiè nesie plnú zodpovednos� za svoje die�a. Je jeho povinnos�ou aktívne 
spolupracova� s lekárom, riadi� sa jeho odporuèeniami a radami a urobi� všetko pre 
vytvorenie zdravého a bezpeèného domova pre die�a.

Na aké oèkovania má vaše die�a nárok?
Starostlivos� o deti je špecifická v tom, že sa v mnohých prípadoch dá zabráni� vzniku 
ochorenia  napríklad preventívnym oèkovaním. Rozvoj príznakov ochorenia sa zasa 
môže skoro odhali�  napr. skríningovým vyšetrením na konkrétnu chorobu s následným 
vèasným lieèebným zásahom pri pozitívnom výsledku. Prvé preventívne kroky sa 
uskutoèòujú už v pôrodnici oèkovanie proti TBC, skríning kongenitálnej hypotyreózy 
atï. Na oèkovanie detí sa kladie mimoriadny dôraz.
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Postup oèkovania proti jednotlivým nákazám je urèený odborným usmernením MZ SR 
na vykonávanie a kontrolu oèkovania a hradí ho štát.

Preh¾ad oèkovaní
1. Tuberkulóza - oèkovanie proti tuberkulóze sa vykonáva na novorodeneckom 
oddelení, oèkujú sa všetci zdraví novorodenci s minimálnou hmotnos�ou 2 200 gramov. 
Preoèkovanie sa robí po dovàšení 10 rokov života len u tuberkulín negatívnych detí.
2.  Poliomyelitída (detská obrna) - oèkujú sa všetky deti najskôr v prvom dni desiateho 
týždòa v dvoch po sebe idúcich rokoch, spravidla v dvoch etapách v mesiacoch marec a 
máj. Preoèkovanie  sa vykonáva po dovàšení 11. roku života jednou dávkou vakcíny.
3.  Diftéria, tetanus, pertusis (záškrt, tetanus, èierny kaše¾) - oèkujú sa všetky deti 
troma dávkami pod¾a imunizaènej schémy: 1. dávka najskôr v 1. dni 10. týždòa, 2. dávka 
za 6 týždòov po prvej dávke, 3. dávka za 6 mesiacov po 2. dávke. Preoèkovanie: po 
dovàšení 2 rokov, 5 rokov a 13 rokov života (len tetanus), potom každý desiaty až 
pätnásty rok po predchádzajúcom oèkovaní (len tetanus).
4.  Morbili, parotitis, rubeola (osýpky, mums, ružienka) - oèkujú sa všetky deti najskôr v 
prvom dni 15. mesiaca života. Preoèkovanie po dovàšení 11 rokov života.
5.  Vírusová hepatitída typu A (žltaèka) - deti malých komunít žijúce v zlých sociálno-
ekonomických podmienkach. Preoèkovanie v odstupe 6 - 18 mesiacov.
6.  Vírusová hepatitída typu B - oèkujú sa všetky deti troma dávkami oèkovacej látky 
pod¾a imunizaènej schémy: 1. dávka najskôr v prvom dni 10. týždòa života, 2. dávka za 6 
týždòov po druhej, 3. dávka za 6 mesiacov po 2 dávke.
7.  Infekcie vyvolané haemophylom influenzae typu B - oèkujú sa všetky deti 3 dávkami 
oèkovacej látky pod¾a imunizaènéj schémy. Oèkovanie sa vykonáva simultánne s 
oèkovaním proti diftérii, pertusis a tetanu. Oèkovanie sa odporúèa 1- až 5-roèným 
neimúnnym de�om jednou dávkou vakcíny.
8.  Pneumokokové infekcie - oèkovanie sa vykonáva u detí od 2 mesiacov do 2 rokov. 
Poèet dávok vakcín závisí od veku die�a�a v èase podania prvej dávky.  
9.  Meningoková meningitída (zápal mozgových blán) - oèkovanie sa vykoná v prípade 
mimoriadnej epidemiologickej situácie.
10.  Oèkovanie detí prichádzajúcich z cudziny: deti predškolského a školského veku 
prichádzajúce z cudziny sa oèkujú (ak nemajú záznam o platnom oèkovaní a ak je ich 
pobyt na území SR dlhší ako 1 mesiac) proti TBC Polio, morbilám, parotitíde, rubeole. 
Ak je ich pobyt v SR dlhší ako 3 mesiace, oèkujú sa proti všetkým ochoreniam v zmysle 
platného oèkovacieho kalendára v SR.

Lieèba detí v kúpe¾och
Kúpe¾ná starostlivos� pre deti je komplexne hradená zo zdravotného poistenia. Roène na 
òu VšZP vynaloží takmer 100 miliónov Sk. Najèastejšie sú v kúpe¾och lieèené deti s 
ochoreniami dýchacích ciest, s ochoreniami pohybového ústrojenstva a s nervovými 
ochoreniami. 
Roène odlieèi VšZP v kúpe¾och približne 6 000 svojich detských poistencov. Vïaka 
kúpe¾nej starostlivosti sa zlepšuje zdravotný stav chorých detí, znižuje sa poèet ich 
hospitalizácií, poèet návštev u lekára a množstvo užívaných liekov.

Ozvena 4/2003 ZDRAVIE

23



Zabudnutý prímorský lieèebný pobyt
Šes� rokov pomáhala Všeobecná zdravotná pois�ovòa de�om s alergickými a kožnými 
ochoreniami formou dlhodobejšej lieèby pri mori. Ako jediná zdravotná pois�ovòa 

organizovala a uhrádzala malým poistencom 23-dòový 
lieèebný pobyt v Chorvátsku. Stav detí s bronchiálnou astmou 
èi atopickým ekzémom sa poèas pobytu vždy výrazne zlepšil a 
�ažké prejavy ochorenia ustúpili na dlhšie obdobie. VšZP 
považovala túto lieèbu za nato¾ko opodstatnenú a potrebnú, že 
našla cestu, ako ju de�om uhradi�, aj keï zákonodarca pri 
formovaní zákona o Lieèebnom poriadku na túto zdravotnú 
starostlivos� pozabudol. Šes� rokov na òu svojim poistencom, 
so súhlasom MZ SR, prispievala z úèelového fondu. Za 3,6 
mil. korún roène odlieèila 240 detí.
Podobná forma prímorskej lieèebnej starostlivosti je bežná 
napríklad aj v susednom Èesku. Od roku 2002 však MZ SR 
súhlas na prímorský lieèebný pobyt nedalo, a tak ho VšZP, 

napriek dobrej vôli, už organizova� nemôže. Snahou vedenia VšZP je však obnovenie 
prímorského lieèebného pobytu najmä kvôli jeho neodškriepite¾nému medicínskemu 
efektu. VšZP urobí všetko pre to, aby prímorský lieèebný pobyt svojim malým 
poistencom od budúceho roka vrátila.

Finanène nároèná starostlivos� 
Na úhradu zvýšených výdavkov v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a 
na financovanie mimoriadne nároèných zdravotných výkonov je urèený tzv. úèelový 
fond.
V súèasnosti VšZP uhrádza pacientom v detskom veku z tohto fondu takú nároènú 
lieèbu, ako je:

transplantácia krvotvorných buniek
transplantácia oblièiek
lieèba rozsiahlych popálenín
dlhodobá domáca oxygenoterapia
lieèba koagulaènými faktormi
lieèba rastovým hormónom
zabezpeèenie prístrojov pri domácej umelej ventilácii p¾úc.

Z úèelového fondu vynakladá VšZP na lieèbu �ažko chorých detí takmer 200 miliónov 
Sk roène.

Suma, ktorú VšZP investuje roène do starostlivosti o deti a mládež do 20 rokov,  
presahuje hranicu 5 miliárd Sk a celkom urèite z roka na rok stúpa. VšZP uhrádza èoraz 
viac oèkovaní, viac detí sa dostane do kúpe¾ov a na ozdravné pobyty a pri finanène 
nároènej lieèbe platí VšZP malým poistencom èoraz progresívnejšie, modernejšie a 
úèinnejšie programy, ktoré èasto zachránia život (transplantácie, lieèba koagulaènými 
faktormi). Hodnota takýchto zákrokov èasto presahuje miliónové sumy. Bez poistenia 
vo VšZP by nároènú lieèbu svojho die�a�a asi zaplatil len máloktorý rodiè.
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Preventívne prehliadky detí hradené zdravotnou pois�ovòou

Vek die�a�a Obsah preventívnej prehliadky

Prvá preventívna prehliadka Komplexné pediatrické vyšetrenie novorodenca vrátane 
po prepustení z pôrodnice, vyšetrenia psychomotorického vývoja, antropometrických meraní 
druhá prehliadka do 4. týždòa a založenia zdravotnej dokumentácie
života

Preventívna prehliadka v Komplexné pediatrické vyšetrenie dojèa�a (spolu 7x) vrátane 
5. - 7. a 8. - 10. týždni antropometrických meraní a vyšetrenia psychomotorického 
3. - 4. a 5. - 6. mesiaci vývoja die�a�a vo vz�ahu k hrubej a jemnej motorike, k reèi a k 
7. - 8. mesiaci sociálnym vz�ahom, pod¾a štandardnej stupnice, v zákonom 
9. - 10. mesiaci urèenom vekovom období die�a�a
11. - 12. mesiaci

Prehliadka v 18. mesiaci Komplexné pediatr ické vyšetrenie die�a�a vrátane 
života antropometrických meraní

Prehliadka v 3., 5. a 6. alebo 7. Komplexné pediatr ické vyšetrenie die�a�a vrátane 
roku života antropometrických meraní

Prehliadka v 9., 11. a 13. roku Komplexné pediatr ické vyšetrenie die�a�a vrátane 
života antropometrických meraní

Prehliadka v 15. roku života Komplexné pediatrické vyšetrenie po skonèení povinnej školskej 
dochádzky alebo v 15. roku života die�a�a vrátane 
antropometrických vyšetrení

Prehliadka pri vstupe na SŠ Komplexné pediatrické vyšetrenie žiakov stredných škôl a 
odborných uèilíš� vrátane antropometrických meraní

2 roky po vstupe na SŠ Komplexné pediatrické vyšetrenie študenta vrátane 
antropometrických meraní

Pri výstupe zo SŠ Komplexné pediatrické vyšetrenie študenta konèiaceho 
stredoškolskú dochádzku vrátane antropometrických meraní

Prehliadka pri vstupe na VŠ Komplexné vyšetrenie pri vstupe na vysokú školu,

Prehliadka 2 roky po vstupe na po 2 rokoch od vstupu na vysokú školu,
VŠ

V ý s t u p n á  p r e h l i a d k a  a výstupná prehliadka po absolvovaní vysokej školy vrátane 
študentov VŠ antropometrických meraní

Stomatologická preventívna Preventívne stomatologické prehliadky u obvodného stomatológa 
prehliadka u die�a�a do 2x roène. Súèas�ou prehliadky je inštruktáž a nácvik ústnej 
dovàšenia 18. roku života hygieny s profesionálnym oèistením chrupu

Gynekologická preventívna Zákon o lieèebnom poriadku zaruèuje gynekologické preventívne 
prehliadka prehliadky u žien až od 20 rokov veku. Prehliadky sa vykonávajú 

raz roène
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Pár dní pred uskutoènením odborného seminára Duchennova dystrofia vo Vyhniach som 
"surfovala" po rôznych www stránkach, na ktorých nájdete informácie o nervovosvalo-
vých ochoreniach. Úplne náhodou som na stránke americkej Asociácie muskulárnej 
dystrofie (MDA)    našla úplne èerstvý príspevok o Duchennovej 
dystrofii a najnovších výsledkoch vo vede a výskume s názvom:

MDA výskumníci použili prenos génu na 

opravu srdca myši, ktorá trpí svalovou 

dystrofiou

12. september 2003, štát Arizona, mesto Tuscon. Výskumníci, ktorých podporovala 
Asociácia muskulárnej dystrofie, vrátili silu krehkým svalovým bunkám v srdci myši, 
ktorá trpí svalovou dystrofiou. Použili pritom metódu prenosu génu, ktorá by prípadne 
mohla by� vyskúšaná aj na ¾uïoch, ktorí majú svalovú dystrofiu.
Bádatelia Dongsheng Duan, Missourská Univerzita v Columbii a Jeffrey Chamberlain, 
Washingtonská Univerzita v Seattli, ktorých finanène podporila aj MDA, dodali srdcu 
myši vysoko miniatúrnu verziu génu dystrofín. Dystrofín je proteín, ktorý chýba pri 
Duchennovej dystrofii. Pri Beckerovej dystrofii, podobnom ochorení, sa  tento proteín 
vyskytuje  v menšom množstve alebo je prítomný v abnormálnej podobe.
Objav bol uverejnený 30. septembra v èísle magazínu 
„Circulation“, na internete bol zverejnený 2. septembra.
Výskumníci "vložili" mikrogén dystrofínu do vnútra 
vírusu ( adeno-associated virus, AAV), tento vírus bol 
predtým bezpeène použitý ako médium prenosu malých 
génov do svalového tkaniva. Avšak AAV bol považova-
ný za malý vírus na to, aby preniesol ve¾mi ve¾ký gén 
dystrofínu. To je pravda, ale ukázalo sa, že AAV je 
schopný vo svojom vnútri "ubytova�" miniatúrnu 
molekulu mikrodystrofínu.
Bádatelia vpichli génovo-vírusovú konštrukciu do 
srdcovej dutiny myši, ktorá trpí deficitom dystrofínu. Z 
tohto miesta potom vpichnuté gény "vstúpili" do buniek 

www.mdausa.org

Prírodné lieèebné kúpele, poskytujúce kúpe¾nú starostlivos� detským pacientom, 
ktorí majú zmluvu s VšZP:

* Bardejovské kúpele * Èíž * Horný Smokovec * Kováèová - Marína *
* Luèivná * Nimnica (ambulantná kúpe¾ná lieèba) * Pieš�any *

* Smrdáky * Sliaè * Štós * Štrbské Pleso * Turèianske Teplice.
(vd)

Prevzaté z èasopisu VšZP Partnerstvo
Spracoval: Tibor Köböl
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srdcového svalu, a tým umožnili týmto bunkám produkova� dos� dystrofínu a nastoli� 
štrukturálnu integritu v membráne svalových buniek srdca najmenej na 10 mesiacov.
"Srdcový sval je najdôležitejším cie¾om pre lieèbu Duchennovej dystrofie a mnohých 
ïalších foriem svalovej dystrofie", hovorí riadite¾ MDA výskumu Sharon Hesterlee. 
"Ak vieme posilni� srdce, sme schopní získa� èas na rozvinutie systematického prístupu, 
ktorý bude lieèi� svalovú slabos� v celom tele."
Duchennova dystrofia, trpí òou 3 500 chlapcov v Spojených štátoch, je �ažkou formou 
svalovej  dystrofie, ktorej príznaky sú vidite¾né už v skorom detskom veku. Prejavuje sa 
�ažkou slabos�ou a atrofiou svalstva, neskôr sa pridružia problémy s dýchaním a môžu sa 
prejavi� aj srdcové problémy. Títo chlapci pod¾ahnú buï dýchacím problémom alebo 
srdcovému zlyhaniu.
Pri Beckerovej dystrofii, menej vážny druh svalovej dystrofie, nie je celková svalová 
slabos� až tak �ažká, avšak aj pri tejto dystrofii sa môžu ako pridružené problémy 
prejavi� srdcové �ažkosti.
Respiraèné zlyhanie sa vie lieèi� podpornou ventiláciou, ale zhoršenie èinnosti 
srdcového svalu je nechirurgickou lieèbou len minimálne úspešné. Žia¾, väèšina ¾udí so 
svalovou dystrofiou nie sú vhodnými kandidátmi na transplantácie srdca.
Molekulárny biológ Duan sa vyjadril, že jeho skupina by do budúcnosti rada viedla 
štúdiu o myšiach smerom k zlepšeniu prenosu génov, porovnala efekt prenášaného 
mikrodystrofínu s prenosom génu dystrofínu v plnej dåžke. Koneène zhodnotila efekt 
prenosu do kardiovaskulárneho systému ako celku.
"Potom, ak dostaneme pozitívny výsledok, chceli by sme sa pohnú� smerom k psíkom, 
ktorí trpia svalovou dystrofiou a potom ïalej k ¾udským pacientom", poznamenáva 
Duan, zároveò odhaduje vedecké skúšky na ¾uïoch v èasovom horizonte piatich rokov, 
avšak  len v prípade, ak k skúškam na ¾uïoch sa pristúpi.
Asociácia muskulárnej dystrofie je dobrovo¾ná pacientska agentúra, ktorej cie¾om je 
dosiahnu� lieèbu viac ako 40 druhov nervovosvalových ochorení. Tento cie¾ sa snaží 
dosiahnu� prostredníctvom programov na podporu svetového výskumu a programov 
zameraných na dosiahnutie profesionálneho a verejne prístupného vzdelania o zdraví 
každého z nás. Programy a granty Asociácie sú úplne financované na základe príspevkov 
od jednotlivých súkromných darcov.

Kontakt: Bob Mackle
                           Riadite¾ verejných informácií
                            (520) 529  5317
                             bobmackle@mdausa.org

MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA V BOCCII

Deò 11.10.2003 bol pre nás boccistov z celého Slovenska, dòom z ve¾kým „D“. V 
Bratislave na pôde klubu ALTIUS sa opä� po roku konali Majstrovstvá Slovenska v 
boccii. OMD v SR sa MS v bocci zúèastòuje od roku 2001 a môžeme hrdo poveda�, že 
úspešne. Ešte ani jeden krát sme neodišli naprázdno, a nebolo tomu ináè ani tento rok. Za 
OMD sa turnaja zúèastnili Alenka Marková, Andrea Madunová, Peter Strapko a ja, 
Stanislav Minárik, v role trénera a hráèa. 
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Turnaj oficiálne zahájil reprezentaèný tréner boccistov Martin Gabko a ve¾ká dráma o 
medaily sa mohla zaèa�. Na prvý zápas za tím OMD som nastúpil ja, kde mi žreb v 
kategórií BC4 prisúdil jedného z najlepších boccistov Slovenska, Roba Durkovièa. 
Neviem èím to bolo, ale prvý set som nezvládol pod¾a svojich predstáv a prehral som ho 
vysoko 0:3. Do druhého setu som nastúpil s odhodlaním stav zápasu vyrovna� a vynúti� 
si tak tie-break. Bojoval som ako sa len 
dalo, aj sa mi darilo, ale súper mal 
neomylnú ruku a tak moje nádeje 
postúpi� do druhého kola skonèili hneï 
v prvom kole. 
Andrejke s Alenkou sa tiež príliš 
nedarilo. Andrejka vypadla v prvom 
kole, po napínavom súboji s Romanom 
Vrábelom. Alenka Marková v kategórií 
BC2 a Peto Strapko, ktorý hrá v 
kategórii BC4, boli našou poslednou 
nádejou na úspech. Alenke sa ako prvej 
z nášho tímu podarilo prekroèi� prah 
prvého kola a postúpi� do druhého, kde 
našu rados� z ví�azstva prekazil rozhodca, ktorý prišiel Alenke poveda�, že sa stala 
chyba a že bude musie� odohra� ešte dva sety druhého zápasu, lebo vraj sa mal zápas hra� 
na štyri sety a nie na dva. Dohrávané dva sety Alenke nevyšli a z vyhratého zápasu a 
radosti sa nám na tvári objavil smútok, ktorý ale netrval dlho. Mali sme v ohni ešte jedno 
želiezko - Petra Strapka, ktorý sa svojej úlohy chopil, ako sa na pravého športovca patrí. 
Zabojoval, a celú kategóriu BC4 absolvoval bez prehry, èím sa stal novým majstrom 
Slovenska. K zlatej medaile sme spolu s Petrom pridali v disciplíne páry BC4 brondzovú 
medailu, èím sme našu zbierku rozšírili o ïalšie medaily. Peter, ktorý pricestoval do 
Bratislavy s otcom, mamou a bratom Martinom sa tak mohli spoloène radova� s nami a 
našimi fanúšikmi z Petrovho prvého úspechu na takomto významnom podujatí.

Stanislav Minárik

Z¾ava: Peter Strapko, Stanislav Minárik

Rozhovor

Urobili sme rozhovor s našimi mladými a zároveò novými èlenmi OMD, Petrom 
Strapkom, ktorý je od narodenia následkami detskej mozgovej obrny na invalidnom 
vozíèku, a s Lukášom Zigom, ktorý zápasí už 12 rokov s muskulárnou dystrofiou typu 
Duchen.

Povedz nám nieèo o sebe a svojej rodine.
Peter
Mám 14 rokov a bývam v Považskej Bystrici s mamou, otcom a mladším bratom 
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Martinom, ktorý hráva futbal. Okrem brata mám ešte dve sestry, ktoré sú vydaté z toho 
staršia má 19 mesaèného chlapca. Otec je zamestnaný vo firme DOOR v Považskom 
Podhradí. Mama je pri mne doma, vodí ma do školy, pomáha mi s uèením a keï je otec v 
robote a nemôže ís� so mnou na tréning boccie,  tak chodieva so mnou mama.
Lukáš
Mám 12 rokov a bývam v Považskej Bystrici na sídlisku Rozkvet. Mám brata Vadka, 
ktorý je odo mòa starší o dva roky. Otecko pred nedávnom prišiel o zamestnanie a tak je 
nezamestnaný. Mamina je pri mne doma a stará sa o mòa. Sme celkom obyèajná rodina, 
ale máme výnimku, máme dar. Je to dar od Boha (to povedala mama). Ten dar som ja. 
Držíme všetci pohromade, aj keï to tak nevyzerá, ale máme sa radi.

Aké máš koníèky a èomu sa venuješ vo vo¾nom èase?
Peter
Mám rád hudbu a zvieratá. Doma mám bytového zajaca, andulku a korelu, o ktoré sa 
starám so svojim bratom Martinom. Najviac sa teším na koniec týždòa, aby som si mohol 
zahra� bocciu.
Lukáš
Mám ich nieko¾ko, rád staviam LEGO, chodím na prechádzky, no najradšej hrám 
"plejko" alebo poèítaè. Je to síce starý typ, ale zatia¾ staèí.

Máš ob¾úbenú hudobnú skupinu, èi interpreta?
Peter
Freddie Mercury, Robo Kazík, dychovka a hra na husliach.
Lukáš
Moja ob¾úbená skupina je Horkýže slíže.

Na akú školu chodíš? Páèi sa Ti na škole, prípadne èím by si sa chcel vyuèi�?
Peter
Chodím do ôsmej triedy na 1. ZŠ Lánska v Považskej Bystrici. Na škole máme 
prispôsobenú jednu budovu, aby sme sa tam mohli pohybova� na vozíku. V triede sme 
dvaja vozíèkari, ja a Mišo. Keï máme telocvik, tak s Mišom máme vo¾nú hodinu, lebo 
do telocviène sa nedostaneme. Buï ideme domov alebo ostávame v triede.
Keï skonèím základnú školu, chcel by som sa vyuèi� remeslu, kníhviazaè. Rád by som 
chodil do zamestnania, aby som mohol by� v kolektíve.
Lukáš
Do školy nechodím, ale žiakom som naïalej. Mám individuálne vyuèovanie. Pani 
uèite¾ky chodia ku nám domov. Mám dve pani uèite¾ky, Tatianu Zekanovú a Dagmar 
Martinkovú. Uèím sa matematiku, zemepis, slovenský jazyk a dejepis. Keï skonèím 
základnú školu, rád by som sa dostal  k poèítaèom. Je to zaujímavé a vždy nieèo nové. Až 
raz budem ma� lepší poèítaè a vedomosti o òom, chcel by som vymyslie� hru, èo je 
mojím želaním a tajným snom.

Ktorému druhu športu fandíš? 
Peter
Hokeju, lyžovaniu a samozrejme že boccii.
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Lukáš
Všetky športy sú krásne a každý iný, no mòa zaujal futbal. Možno preto, že aj brat tento 
šport trénuje. A ešte jeden, ten trénujem ja,  volá sa boccia.

Chodievaš na tréningové stretnutia boccie? Ako si prišiel k tomuto druhu športu a 
èím �a táto hra zaujala?
Peter
K boccii ma doviedol Stanko Minárik. Hra ma ve¾mi zaujala a som rád, že aj ja na vozíku 
môžem športova� a nie len pozera� na televíziu.
Lukáš
Pred nieko¾kými mesiacmi som spoznal Stanka, ktorý mi ukázal ako sa boccia hrá. Je to 
zaujímavá hra, ale dos� ma vyèerpáva. Ale za pomoci fanúšikov a dobrej nálady sa 
prekonávam. Rád by som išiel niekam na turnaj, ale mamina vraví, že máme málo 
koruniek a tak chodievam aspoò na tréningy. Jedného turnaja som sa ale predsa zúèastnil, 
a to, Manín Cupu, ktorý sa konal tento rok u nás v Považskej Bystrici. Mamina nám vtedy 
upiekla ve¾kú tortu, na ktorú sme sa po skonèení turnaja všetci vrhli. Dobre sme si 
zasú�ažili, ale hlavne bolo kopec zábavy. 

Každý z nás má tajné želania a sny. Èo je tvojím najväèším snom a prianím?
Peter
Prajem si môj život preži� za pomoci Božej èo najkrajšie a najužitoènejšie. Mojim 
ve¾kým prianím je, dosta� sa na Majstrovstvá Sveta v Bocci a poda� èo najlepší výkon.
Lukáš
Ïakujem mojej mame, že je mojimi nohami aj rukami. Vïaka nej som si prezrel 
Bojnický zámok, kde je neuverite¾ne ve¾a schodov. A èo by som si mohol, keï mám takú 
skvelú maminu, ešte pria�? Prial by som si polohovaciu poste¾. Ve¾mi by mi pomohla, 
ale hlavne mojej mamine. Nemusel by som ju v noci budi�, keï sa potrebujem na posteli 
otoèi�.

Teraz som si k tomu sadla a tu je môj príbeh

S terajším manželom som sa zoznámila vo veku 17 rokov. Nebola to láska na prvý 
poh¾ad, ale vo vnútri som cítila, že ma nieèím pri�ahoval. Zrejme ma upútal jeho 
úprimný záujem o mòa, žiadne frajerské reèi èi nieèo podobné.
Zaèali sme spolu chodi�. Po dvoch rokoch sme sa zasnúbili a rozhodli, že budeme spolu 
býva�. Chceli sme sa zobra�, ale najprv som chcela dokonèi� vysokú školu. Keï som 
mala asi 19 rokov, prekonal môj brat zápal peèene. V rámci rôznych vyšetrení mu však 
zistili aj zvýšené hodnoty svalových enzýmov. Po kompletnom vyšetrení na 
neurologickej klinike mu stanovili diagnózu svalová dystrofia. Èo to je? pýtali sme sa. 
Áno, mal obèas problémy s drepom, postojom na špièkách èi nevysvetlite¾nou únavou, 
ale žeby to nieèo znamenalo? Keïže som podobné problémy v tom èase mala aj ja, zaèali 
sme sa  viac zaujíma� o toto ochorenie. 
Zistili sme, že ide o progresívne svalové ochorenie, pri ktorom postupne oslabujú svaly, 
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až nakoniec je èlovek odkázaný na vozík a cudziu pomoc. Èože?! Nechceli sme tomu 
uveri�. Nie, to nemôže by� pravda! Ale bola.
Ochorenie postupne napredovalo, no nedokázala som sa s tým zmieri�. A kto áno? Teraz, 
keï som ukonèila školu, keï som mala  „rozprestrie� krídla a letie�“? Èasto som preto 
plakala a nedokázala  to poveda� svojmu snúbencovi. Až raz som už nevydržala a všetko 
mu napísala. List som nechala na stole a odišla k našim. Ozval sa až nasledujúci deò, aj 
pre neho to bol ve¾ký šok. Chcel, aby som prišla domov. Objali sme sa, plakali a èo bolo 
najdôležitejšie  zobrali to obaja ako nieèo, èo sa týka nás oboch. Ïakovala som za neho 
Bohu. 
Dostala som miesto uèite¾ky spolu s uèite¾ským bytom a pres�ahovali sme sa. Najprv 
som uèila na celý úväzok, neskôr na skrátený. Celý èas mi môj partner, neskôr manžel vo 
všetkom pomáhal, snažil sa, zdielal všetko spolu so mnou. Ja som mu to všetko opätovala 
ako som mohla. Náš vz�ah nám v dobrom závidelo mnoho ¾udí. Až raz...
Bolo to ku koncu minulého roka, teda po 11 rokoch, èo sme spolu. Èoraz èastejšie ho 
zaèalo trápi�, že nemáme, a pravdepodobne ani nebudeme ma�, deti. Èoraz èastejšie sa 
pýtal, preèo sa tak musím trápi� práve ja. Nechápal zmysel svojho života. Zbadala som 
na òom, že sa s ním deje nieèo vážne. Pýtala som sa, snažila mu pomôc�. Dnes viem, že sa 
nedokázal zmieri� s mojím ochorením. Jeho predstavy o živote boli iné a ochorenie mu 
do nich nezapadlo. Až som jedného dòa prišla na to, že v jeho živote je iná žena. Žena, s 
ktorou bude môc� ma� rodinu a by� š�astný. Žena, ktorá mu dá to, èo som mu 
NEMOHLA da� ja. 
V apríli tohto roku sa rozhodol odís�. Nemohla som tomu uveri�. Nie, to nemôže by� 
pravda, ïalšia rana! Veï strácam všetko  lásku, oporu, prácu, byt (nemôžem osta� sama, 
nie som sebestaèná), možnos� prepravy...Ve¾a som preplakala, trápila sa. V deò, keï 
som už naozaj nevládala, obrátila som sa k Bohu a prosila Ho, aby zobral odo mòa toto 
obrovské bremeno. Zároveò som Mu odovzdala svoj život. A viete, odvtedy prešli štyri 
mesiace a ja som š�astná. Na ve¾a vecí mám úplne iný poh¾ad a aj keï na mnohé otázky 
nepoznám odpoveï, snažím sa všetko prijíma� s láskou. Viem, že ma èaká ne¾ahká 
budúcnos�, ale je tu Ten, kto to všetko ponesie spolu so mnou. 
Každý musí v živote prekona� �ažké chvíle a je len na òom, ako ich zvládne. Zo srdca 
by som priala každému, aby ich zvládal s Ježišom, lebo On jediný dokáže da� èloveku 
pravý zmysel života.  Treba k Nemu len prís�, na každého z nás trpezlivo èaká... 

Mgr. Andrea Majerèaková

PS: Viete, toto nie je žiadna ilúzia, v ktorej žijem. To je svedectvo o pravej, nesebeckej 
Božej láske, ktorou nás Boh objíme, len èo Mu to dovolíme. Ja sama som toho dôkazom.

Narodila som sa pred dvadsiatimištyrmi rokmi, ako na prvý, druhý, tretí a všetky ïa¾šie 
poh¾ady, úplne zdravé die�a. Dali mi meno Ivana a keïže som bola prvým die�a�om 
svojich rodièov aj starých rodièov z maminkinej strany, dá sa poveda�, že ma do istej 

A predsa žijem!!!
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miery aj rozmaznávali. O to väèší šok zažili, keï im jeden staruèký pán profesor povedal 
v mojich šiestich rokoch o zaèínajúcej skolióze, poškodenom centre pohybu ... zašlo to 
až tak ïaleko, že spomenul v neskoršom veku aj nutnos� invalidného vozíka. Moji 
najbližší tomu nechceli uveri� a „tajne“ dúfali, že sú to len akési pomýlené predsudky. 
Videli na mne, že každú chví¾u padám, pri pretekaní so seberovnými som posledná, 
chceli však uveri� diagnóze, ktorú mi stanovili „moji doktori“- ploché nohy. V tom èase 
sa mi narodila sestra, takže zrejme dup¾ovaný strach, aj o moje aj o Luckine zdravie, nútil 
rodièov pátra� po tej strašnej diagnóze, ktorú stanovil pán profesor.

V prvých roèníkoch základnj školy bola už moja skolióza stále vidite¾nejšia, moje 
pohyby stále menej koordinovanejšie, už si aj „moji doktori“ zaèali uvedomova�, že 
nejde len o ploché nohy. Podstúpila som nekoneèné množstvo výšetrení, skúsila som 
kadejaké druhy alternatívnej medicíny, všelijaké druhy lieèby- chodila som na 
ožarovanie laserom do Sofie, skúšali sme strašne bolestivé masáže chodidiel v 
Maïarsku, uchýlila som sa aj k bylinkárom, mastièkárom a ¾udovým lieèite¾om, ktorým 
som nikdy neverila, ale stále nadomnou a nad mojimi rodièmi visela otázka „Èo ak 
náhodou.....?!?“, a tak sme skúšali všetko možné aj nemožné vrátane testovania nových 
prístrojov. Napriek všetkému bola moja diagnóza pre všetkých ve¾kou záhadou a môj 
zdravotný stav sa stále zhoršoval. Vtedy, v dvanástich rokoch mi koneène v Prahe 
stanovili diagnózu- M. Freidreich- neurologické ochorenie, poškodenie miechy, 
oslabené svalstvo, sekundárne ochorenie- skolióza, neexistuje operácia, žiadne lieky. 
Možno to bolo vekom, neviem, ale bolo mi to akosi jedno- necítila som žiaden hnev, 
rozèarovanie, boles�, èi nebodaj nenávis�. Možno trochu zo všetkého, keï mi povedali, 
že vraj keby mi ochorenie objavili v skoršom veku, možno .... Ale keby, keby, keby ... boli 
by sme v nebi! Nemám rada takéto úvahy, proste je to tak ako to je. Keï mi koneène 
stanovili diagnózu, už som ledvaj prešla s pomocou inej osoby. Robilo mi problém aj 
prejs� v byte z izby do izby, prejs� na WC, do kúpe¾ne, proste všetok pohyb bol 
obrovským problémom. Nikdy mi nevadilo, že nemôžem ís� s kamoškami na diskotéku, 
na výlet, èi len tak ís� von a klebeti�, ako to býva u dnešných mladých zvykom. No, 
predstava vozíka ma desila! Chôdza však bola èím ïalej namáhavejšia, skolióza èím 
ïalej výraznejšia a ja som si zaèala uvedomova�, že s vozíkom by som mala jednoduchší 
život, všade by som sa doma dostala. Normálne som sa tešila, keï mi ho dali. Trvalo 
dlhšie kým som sa odvážila ís� na òom po ulici, do obchodu- všetci na mòa pozerali, bolo 
mi to ve¾mi nepríjemné. Ale neskôr, keï som si uvedomila, že preèo by som sa ja mala 
prispôsobova� iným, nech sa iní prispôsobia mne, pripadalo mi dokonca èudné, keï sa v 
obchode, na ulici za mnou nikto neobzrel. Veï by� na vozíku je u nás ešte stále raritou!
Dnes som na vozíku už 12 rokov. Nohy mám už absolútne nefunkèné. Pohyby rúk sú na 
tom o èosi lepšie, hoci ani tie nie sú závideniahodné. Ja som èlovek ve¾mi pohodlný, 
nauèila som sa s tým všetkým ži�, dokonca plnohodnotne. Èo pod¾a mòa najdôležitejšie 
je, že mentálne som na tom O.K. Hoci sa už z vozíka takmer ani nepohnem, sama 
nezvládnem už ani taký jednoduchý úkon ako je presun z postele na vozík a opaène, 
absolútne mi nevadí, že som úplne odkázaná na pomoc iných. Práve som ukonèila 
štúdium na EU v Bratislave, vïaka množstvu skvelých ¾udí, no najmä vïaka tým 
najlepším rodièom a sestre, som to hravo zvládla. Hneï po ukonèní štúdia som zaèala 
pracova� ako ekonómka pre jednu firmu. Práca pre nich ma ve¾mi baví a neustále som 
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obklopená výbornými ¾udmi, kamarátmi, známymi, ktorí mi všemožne pomáhajú. 
Naïalej žijem normálnym životom. Jediným rozdielom medzi mnou a tými „doèasne“ 
zdravými je ten, že urèité pre nich jednoduché a normálne veci, pre mòa až také 
jednoduché a normálne nie sú. Na druhej strane „oni“ nemôžu ma� napr. po obleèení 
teplákov obyèajnú rados�, že to zvládli, lebo pre nich je to samozrejmé. Takže ja a ostatní 
vozíèkari máme vlastne oproti „iným“ výhodu! 

 Ing. Ivana Juríková

REKAPITULÁCIA 
- Sociálny zákon z novembra 2001 a ja - 

Nemám rada nátlak. Nechcem nikoho do nièoho núti� a odmietam také metódy aj voèi 
mne. Do Národnej rady ma rodièia priviezli zo solidarity s ¾uïmi, ktorí trpia rovnako 
ako ja a nemá ich kto obháji�. Naozaj si tí relatívne silní myslia, že na chrbát 
najslabších možno naloži� najviac? 
Hlavou Ivany Juríkovej, 21-roènej poslucháèky bakalárskeho štúdia Ekonomickej 
univerzity v Nových Zámkoch v odbore obchodné podnikanie, bežal v jeden 
novembrový piatok film predchádzajúceho dòa. Záznam presne zodpovedal skutoènosti. 
Zábery akoby natlaèené na hromade, nervózne, plné protichodných pocitov z ojedinelej 
situácie. Ivana s rukami v lone a prstami silno zaklinenými do seba sedela na invalidnom 
vozíku zoèi-voèi predsedovi výboru NR SR pre sociálne veci a bývanie. Za chrbtom 
cítila mamu. Tak ako vždy v živote. Ambicióznu blond dievèinu z Bánova vybrali 
muskulárni dystrofici, chorí s diagnózou sklerózy multiplex a ïalší �ažko telesne 
postihnutí ako svoju zástupkyòu pri vyjednávaní o úskaliach problematickej novely 
zákona o sociálnej pomoci, ktorá prešla v parlamente prvým èítaním a ktorej 
pripravované paragrafy s�ažujú najzranite¾nejšej skupine ¾udí aj tak mimoriadne zložitý 
život. "Do NR SR nás prišlo protestova� asi dvadsa� vozièkárov z celého Slovenska. Tí, 
ktorí mohli, ktorí boli so sprievodcom schopní cesty do Bratislavy. Išlo a ide prevažne o 
mladých ¾udí. Ja si však myslím, že také dôležité dokumenty ako zákony, zvláš� 
sociálne, treba pripravi� s takou znalos�ou skutoèného života, aby nemuselo prís� k 
nátlakovým akciám. Nielen preto som poèas celého dialógu nepovedala ani slovo. Mám 
na vec svoj názor, zle sa mi však hovorí. Silne zakrivená chrbtica mi tlaèí na bránicu. 
�ažko dýcham. Najradšej komunikujem prostredníctvom poèítaèa. Súhlasím s tým, èo 
na obranu �ažko telesne postihnutých povedali èelné predstavite¾ky Organizácie 
muskulárnych dystrofikov ¼udmila Grièová a Andrea Adamovièová. Na rozdiel od 
ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Petra Magvašiho si nemyslia, že práve naj�ažšie 
postihnutí zneužívajú kompenzaèné pomôcky. Nesprávne nekonajú chorí, ale tí, ktorí ich 
diagnózu potvrdia a odporuèia im kompenzácie. Za ich nekompetentné rozhodovanie 
majú plati� najodkázanejší?" 

Bezmocnos� a nezávislos� 
Ivana naozaj hovorila pomaly, s �ažkými výdychmi uprostred viet. Asi ju trápilo, že ako z 
hovorkyne hendikepovaných z nej na oficiálnom fóre nevyšlo ani slovo. Sedela na 
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vozíku uprostred svojej izby v rodièovskom dome v centre Bánova, ruky položené na 
pracovnej doske, útle nohy sa dotýkali podložky vozíka. V piatok mala v škole vo¾no. Na 
doske prázdny plastový pohár so slamkou. Po celý èas sa ho nedotkla. Snažila sa však 
všetko robi� sama, dokáza� svoju nezávislos�. Dokazuje ju èoraz viac. Ivanina mama je 

starostkou obce, otec v malom 
podniká. Obaja napriek ambíciám 
svojej dcéry robia všetko preto, aby 
sa jej mohli èo najviac venova�. 
" Vi e m ,  ž e  v e ¾ a  p o d o b n e  
postihnutých ako ja, s �ažkou 
poruchou miechy a následným 
paralyzovaním najmä dolných 
konèatín, vyrastá v ústavoch. Z 
jednej strany je to možno výhoda - sú 
nútení k èo najväèšej samostatnosti. 
Keï mám však ja doma problém, 
viem, že nikdy nie som sama. 

Minule som napríklad spadla, keï som sa presúvala z postele na vozík. Vedela som, že sa 
musím doplazi� k telefónu. Keï som poèula mamin hlas, bolo dobre. Aj keï inak mám z 
telefónu strach. Vždy mi hrozne búcha srdce, keï zazvoní. Viem, že mi �ažko rozumie�, 
a to ma zväzuje. Vo vypätých situáciách je však telefón ve¾kým pomocníkom. Èloveku 
nepríde bezmocnos� taká krutá." Ivana hovorila o sebe a dobre vedela èo. Lenže ko¾ko je 
takých, ktorí potrebujú nepretržitú opateru? Treba ich obraca� na posteli, odohna� 
komára, umy�, obliec�, nakàmi� ich, da� im napi�. A sú fixovaní na najbližších. Pod¾a 
nového zákona osobným asistentom má by� cudzia osoba, pretože domáci to majú robi� 
bez odmeny - ako morálnu povinnos�. "Viete si predstavi�, èo všetko by som musela v 
sebe potlaèi� a ako strašne sa cíti�, ak by ma mal napríklad na WC sprevádza� cudzí 
èlovek? Intímna hygiena je fakt najbo¾avejšia vec. Dlho som mala problémy s tým, aby 
ma do kúpe¾ne dotlaèil otec. Radšej èakám na mamku. A ona vždy nemôže. Jednoducho 
som sa musela nauèi� vydrža�. Hlad a smäd oproti tomu nie sú také hrozné. 

Sloboda na vozíku 
Ivana ešte v siedmich rokoch behala. Mama Helena dokonca v albume našla fotografie, 
ako sa staršia dcéra rúti dolu svahom na lyžiach. Neskoršie deformácie chôdze však 
nasvedèovali, že nejde len o dôsledok plochých nôh. Dievèa strácalo stabilitu. Odborné 
diagnostikovanie potvrdilo �ažké neurologické ochorenie. Dolné konèatiny postupne 
celkom odišli. Invalidný vozík bol nevyhnutný. "Odmietala som ho. Až neskôr som 
pochopila, že ma v podstate oslobodil od izolácie. Zžívanie sa s podobnou zmenou v 
živote je u každého iné. Ja som naš�astie racionálny typ, až flegmatièka, absolútne 
zodpovedám svojmu symbolu vo zverokruhu. Narodila som sa 14. septembra, patrím 
teda k Pannám. Aj keï práve vzh¾adom na svoju povahu musím uzna�, že ¾udí nemožno 
zaškatu¾kova� do dvanástich znamení. Niè nie je èierno-biele," uvažovalo útle žieòa. 
Keï ju babka v 13 rokoch prvý raz presvedèila, že treba vyjs� na vozíku na ulicu, Ivana 
tuho zatvorila oèi. Bola presvedèená, že takto ani jej boles� nikto nevidí. Dnes jej 
neprekáža, keï sa za òou ¾udia obzerajú. Okrem mamy a otca ju zvyèajne na jej druhých 
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nohách tlaèí najlepšia kamarátka Adrika. Spolu študovali na gymnáziu, spolu navštevujú 
tretí roèník bakalárskeho štúdia. Adrika Ivane píše poznámky na prednáškach, pomáha, 
pomáha, pomáha... Keby to vyšlo, spolu by chceli ís� dokonèi� zvyšné dva roky 
Ekonomickej univerzity na denné štúdium do Bratislavy. Ako inžinierky by sa venovali 
poèítaèovej reklame. S Adrikou by Ivana dokázala zvládnu� život na internáte. O tom je 
presvedèená. Rovnako o tom, že ¾udia sú vo svojej podstate voèi postihnutým ústretoví a 
neby� paragrafových barikád, ich tzv. zaèleòovanie do spoloènosti by bolo 
bezbolestnejšie. "Chcela by som založi� regionálnu organizáciu pre podobne 
postihnutých. Vyvies� tých, èo len trošku môžu a chcú, z izolácie. Viem, že 
hendikepovaných odkázaných výluène na lôžko a pomoc iných nevtiahnem do 
spoloènosti medzi zdravých, ale, prosím, nech im kompetentní neukrajujú aj z toho mála, 
èo majú. Oni niè nezneužívajú. Oni toho ani nie sú schopní." 
Pri kolese vozíka, ktorý Ivana používa doma (do školy ju rodièia trikrát do týždòa vozia 
na elektrickom), sa lenivo preva¾ovala Sandy. Suèka kokeršpaniela èierna ako uho¾. Aj 
ona sa už zžila s rytmom v domácnosti Juríkovcov. Ob¾ubuje rovnako mladšiu Lucku, 
oddaným spoloèníkom je však èastejšie práve Ivane. Oriešok Bodka, ktorý bol èlenom 
rodiny 14 rokov, nedávno zahynul na starobu. Ivana sa práve vrátila z rehabilitaèného 
strediska v Kováèovej, kde mimoriadne rada trávi prázdniny. "Keï som prišla domov, 
Bodka už bola ve¾mi chorá. Ale ešte ma poèkala," kreslí dievèina prstom imaginárne 
tvary na pracovnej doske. Smutná chví¾a. Ona sa však už nauèila, že aj také patria k 
životu. Ak by v spektre pocitov neexistovali, �ažko by iné emócie èlovek pomenoval ako 
záblesky malých š�astíèok. O tom by práve Ivana a ¾udia s jej diagnózou vedeli ve¾a 
hovori�. Alebo písa� na poèítaèi. 

Storoèný dôverník 
"Ako vás tak poèúvam, zis�ujem, že sme ve¾mi podobní. To hlavné, èo nás spája, je fakt, 
že sme obaja, každý svojím spôsobom, pripútaní na jedno miesto a odkázaní na pomoc 
druhých. No mne to už neprekáža, pretože som prišla na to, že aj na vozíku sa dá ži�, 
dokonca krásne ži�." 
Ivana Juríková má vo svojom poèítaèi odloženú maturitnú písomku zo slovenèiny. 
Vybrala si naj�ažší žáner - umelecké rozprávanie. Rozhovor so storoèným stromom v 
zámockom parku. Okamžite vedela, že bude písa� práve o òom. Pardon. O sebe. O 
podobnosti staruèkého duba s jej vnútornými pocitmi a vonkajšou odkázanos�ou. 
"Poznám svoju dcéru, viem, že sa pokúšala o poviedky, vôbec som si však nedokázala 
predstavi�, ako v tom strese zvládne pravdivé rozpitvanie seba samej. Dokázala to. 
Neoklamala iných ani seba," hovorí Helena Juríková. 
Ivana h¾adá poèítaèovou myšou ukážky dialógu, nad ktorými v poslednom èase ve¾a 
rozmýš¾a. Rodièia ju spojili so svetom internetom. "Ve¾mi som si chcela s nejakým 
rovesníkom vymieòa� názory o živote. Dala som si inzerát. Najskôr, keï som zamlèala, 
že som vozièkárka, prišlo mi 50 odpovedí. Potom som si povedala: Preèo? Pravda je iná a 
ja predsa vždy chcem pravdu. Na internete sa objavil môj ïalší inzerát. Dostala som štyri 
odpovede. Našla som si kamaráta z Prahy. Najviac si píšeme o princípe dobra. O tom, 
èoho je dobro výsledkom. O svetonázore, ateizme a viere. V èo veri�, ako ži�, ako prís� k 
dobru a harmónii. Pravdivo diskutova� nie je niè jednoduché, ale ve¾mi ma to napåòa," 
hovorí Iva. 
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Na vozíku ju nešikovne tlaèím do ved¾ajšej izbietky. Narážam do steny, do stolièky aj 
postele. Iva je trpezlivá. Lôžko sa konèí pri stene príchytkami, aby sa dievèina mohla 
obráti�. Napriek tomu sa málokedy stane, že k nej v noci nenazrie mama èi otec. "Nikdy 
by sme nesúhlasili s tým, aby bola dcéra v ústave. Jej stav podmieòuje urèitý rytmus a 
zákonitosti v domácnosti, tvrdíme však to, èo ostatní rodièia skvelých ratolestí - ona nám 
dáva silu ži�, energiu. Viem, že vo ve¾a prípadoch nie je iné východisko ako domov 
sociálnych služieb. No neverím, že ten, kto len trošku môže, dá die�a preè," hovorí Peter 
Jurík. V ten štvrtok sa mu na pôde NR SR podarilo na chví¾ku zastavi� ministra práce, 
sociálnych vecí a rodiny Petra Magvašiho. "Myslím, že ak by bolo v rezorte dos� peòazí, 
nesiahalo by sa na už aj tak nízky štandard najviac postihnutých. Minister argumentoval 
tým, že poniektorí vozièkári majú doma televízory za 200-tisíc korún. Lenže oni sami si 
ich nepridelili. Niekto musel kdesi urobi� chybu. Ten niekto nech nesie dôsledky. Na 
najviac postihnutých predsa nemožno uplatòova� princíp kolektívnej viny," tvrdí otec 
Jurík. Pod¾a jeho slov roèné náklady na die�a v ústave predstavujú do 250-tisíc korún 
plus traja pracovníci. Pobyt hendikepovaného jedinca doma je ekonomicky výhodnejší. 
Národná organizácia muskulárnych dystrofikov vypracovala paragrafové znenie 
pripomienok k novele zákona o sociálnej pomoci, ktoré však doteraz nik nebral vážne. 
Podpredsedníèka združenia Andrea Adamovièová je s výsledkom dialógu vozièkárov s 
predstavite¾mi príslušného parlamentného výboru spokojná. Dohodli si stretnutie pred 
druhým èítaním zákona a prijatie im pris¾úbil aj minister Magvaši. Pre nich je 
najdôležitejšie akceptovanie ich návrhu osobnej asistencie z radov príbuzných, ktorým 
by sa obdobie opatrovania zapoèítalo do dôchodku. Taký je aj názor Ivany Juríkovej. 
"Najviac sa mi páèila posledná veta storoèného duba: Nás niè len tak ¾ahko nezlomí. 
Som rada, že mám takého priate¾a," èítam záver Ivaninej maturitnej spovede. Verím jej.

O¼GA PREKOPOVÁ

Teplo domova

"Na zaèiatku Vás všetkých 
pozdravujem a prajem ve¾a 
pracovných síl pri vytváraní 
èasopisu Ozvena." Taký je 
zaèiatok listu, ktorý sme dostali od 
pani Kataríny Za�kovej. Píše v 
òom o svojom živote, o rodine a o 
svojich radostiach. Poslala nám 
fotografiu jej malého Adrianka, 
ktorý nedávno oslávil svoje prvé 
narodeniny. Gratulujeme mu aj 
dodatoène a želáme, nech ho tá 
zveènená rados� odprevádza 
celým životom. 
V liste sme našli len samú lásku a 
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rados� zo života. Pani Katka nám ukázala, ako sa dá teši� z prítomnosti svojich blízkych. 
Pripomenula nám, že š�astie máme vždy na dosah. Staèí, keï sa obrátime na svoju 
rodinu. Milá Katka želáme Vám teda, nech ten Váš optimizmus a obdivuhodný prístup k 
životu vydrží dlhé roky.

tk

Š�astie prišlo až na jeseò

Èasto ich spolu vídavam prechádza� sa v meste alebo v parku. Muž, prešedivelý 
šes�desiatnik sa podchví¾ou starostlivo skláòa nad ženou na vozíèku. Tá mu každú 
malièkos� odplatí nežným úsmevom. Zdajú sa by� š�astní a vari aj zamilovaní. Pri 
poh¾ade na nich si spomeniem na ich osud a vlastné biedy sa mi zdajú malicherné a 
nièotné. 
Pavol a Eva sa poznali už od malièka. Spolu šantili ako deti, chodili do školy, èi stvárali 
vilomeniny. Vyštudovali gymnázium, potom medicínu. On sa špecializoval na chirurgiu, 
ona na psychiatriu. Za tie roky sa poznali tak dokonale, že si rozumeli ko¾kokrát i bez 
slov. Bolo len samozrejmé, že po èase ich vz�ah nadobudol vážny charakter. Evu preto 
neprekvapilo, keï ju Pavol požiadal o ruku. Súhlasila, napokon ho ¾úbila a bol to muž, po 
akom nejedna žena môže len sníva�: úprimný, citlivý a jemný. Pre neho však iné ženy 
neexistovali, všetku pozornos� venoval len jej. Evinou podmienkou však bolo, aby 
dokonèila atestáciu zo svojho odboru a keï v manželstve prídu deti, nebude problém 
zosta� doma a napokon sa im venova�. 
Jedného dòa vstúpil do Evinej ordinácie mladý muž, ktorého nevedela absolútne zaradi�. 
Bol to fešák elegantného vzh¾adu, inteligentného vystupovania a predsa jej na òom nieèo 
nesedelo. Tým nieèím nebol dôvod, kvôli ktorému prišiel. S abstinujúcimi alkoholikmi 
sa stretávala denne. Tento muž pod¾a záznamov predchádzajúceho lekára nepil už viac 
než rok. Hepatálne testy, zdravý, vyšportovaný vzh¾ad, nasvedèovali tomu, že 
momentálne je "èistý". Eva mu padla do oka. Chodil do ambulancie èoraz èastejšie, 
potom už i mimo ordinaèných hodín. Bol neodbytný a vytrvalý. Darmo mu Eva vravela, 
že je zasnúbená, pod¾a neho to nebol dôvod za òou nedolieza�. 
Nebudem vás unavova� vývojom udalostí. Skrátim to. Onen mladý muž sa volal Štefan, 
bol uèite¾om a s Evou sa po necelom polroku zosobášili.
Pavol bol zdrvený. Sledujúc vývoj ich vz�ahu stále dúfal, že si to Eva rozmyslí a veci sa 
vrátia do starých ko¾ají. Nenaliehal, neprosil, bral Evu ako èloveka so slobodnou vô¾ou, 
a to sa mu stalo osudným. Stratil ju. Bol úplne na dne. Schudol 10 kg a dos� dlho trvalo, 
kým sa znovu pozbieral. No na ženy zanevrel a ostal slobodný. 
Eve sa spoèiatku nezdalo, že by jej vydaj bol až takou ve¾kou chybou. Štefan sa k nej 
správal slušne, dalo by sa poveda�, normálny vz�ah. Eva však ve¾mi túžila po de�och a 
tie akosi neprichádzali. Koneène po siedmich rokoch na manželkino naliehanie, sa dal 
Štefan vyšetri�. Príèinou bol on. Jeho zasiahnuté mužské ego túto ranu neznieslo a prvý 
krát po takej dlhej dobe prišiel opitý. A to bol zaèiatok konca. Opitý chodil z práce èoraz 
èastejšie. Pil stále viac a viac. A keï dostal výpoveï, zaèala sa u neho prejavova� naviac i 
agresivita. Nezniesol pocit zbytoènosti a na Eve si denne vylieval zlos�. Najprv ju týral 
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len psychicky, no neskôr aj fyzicky. Už sa nedalo zakry�, že ju bije. Každý v nemocnici 
vedel, od èoho má sinky po celom tele. 
Keï ju raz Pavol stretol takú dobitú, ponúkol jej pomoc. Odmietla. Sama nevedela preèo. 
Èi z pocitu hanby, no najskôr však nechcela Pavla do toho za�ahova�. Štefan bol schopný 
vyzúri� sa aj na òom. A práve to nechcela. Ten dobrák si to nezaslúži. Len teraz zistila, èo 
stratila. Pavla poznala dokonale a predsa si vzala muža o ktorom vedela tak málo. Stalo 
sa. Vedela, že teraz to musí by� už len jej problém. A tých len pribúdalo. Eva sa ho 
spoèiatku snažila dosta� do ambulancie, ponúkla mu lieèenie, no tieto debaty vždy 
skonèili fiaskom. Tak to vzdala.
V jeden neskorý veèer sa vrátil Štefan úplne na mol, nevedel ani èo robí! Vrátil sa do 
spálne, vytiahol Evu za vlasy z postele a zaèal ju mláti� hlava  nehlava. Keï chcela utiec� 
po schodoch dole, spadla a kotú¾ala sa po nich až na prízemie. Tam ostala leža� a viac už 
nestala. Keï muž videl, èo urobil, utekal ako pomätený do lesa. Tam ho na druhý deò 
našiel horár obeseného. Evu odviezla záchranka. Mala silný otras mozgu a polámanú 
chrbticu.
Zaèalo sa zmráka�, cite¾ne sa ochladilo. Pavol starostlivo ponaprával deku na Eviných 
kolenách a pobrali sa domov. On, bývalý vynikajúci chirurg bol ochotný vzda� sa svojej 
kariéry kvôli nej. Tá jediná mu vždy za to stála. Teraz sa o òu stará 24- hodín denne a 
ne¾utuje. Hoci je to paradox, koneène má jeho život zmysel a má pre koho ži�. 

Emília Molèániová 

Že život píše tie najneuverite¾nejšie príbehy, isto uzná každý z nás. Sú to tie 
najrozmanitejšie románové predlohy. Treba ma� len oèi otvorené a vedie� poèúva�. Ïalší 
z tých skutoèných vám opä� ponúkam:

OSUD MIEŠA KARTY

Tak, ako všetci jeho spolužiaci, aj on vystúpil na pódium, kde sedela celá honorácia 
vysokej školy a potvrdil Hippokratovu prísahu oným ve¾avravným, slávnostným 
gestom.  Jurko, jej Jurko bude lekár. Detský lekár, jeho aj jej sen sa vyplnil. 
Petre od pohnutia vyhàkli slzy. Nebola jediná, èo potláèala dojatie. Tie roky driny a 
odriekania neboli márne. Ko¾kokrát to už chcela všetko vzda� a prizna�, že už nevládze, 
táto chví¾a jej však všetko vynahradila.  A keï si po promócii opä� padli do náruèia, 
vytryskli jej opä� slzy a nie a nie sa zastavi�. Potom k nim pristúpila útla brunetka z 
rozžiarenou tvárou a Jurko mamke predstavil Andrejku, svoju spolužiaèku a priate¾ku z 
roèníka. Bože, ako len dávno to už bolo, keï bola Petra taká mladá a š�astná ako oni. 
Pripadá jej to ako veènos�. Akoby prežité starosti na�ahovali èas a š�astie naopak 
uháòalo neuverite¾nou rýchlos�ou. 
Petra a Karol mali krátko pred svadbou. Prípravy boli v plnom prúde, veï už bola streda a 
do soboty chýbali iba tri dni. Rodièia sa tešili ich š�astiu a dávali si záleža�, aby všetko 
bolo tak, ako má by�. Petra sa práve vracala od krajèírky, zajtra, vo štvrtok si už mala 
prís� po svadobné šaty. Na priedomí bolo akosi ve¾a ¾udí, èo sa asi mohlo sta�, hútala. 
Hrozná správa ju skoro položila: Karol havaroval na motorke, leží na traumatológii v 
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bezvedomí s masívnym krvácaním do mozgu... Rána sa nedožil. Takže namiesto svadby 
- pohreb a namiesto svadobnej hostiny - kar. Zúfalí rodièia prišli skoro o rozum, nehovo-
riac o snúbenici. Len vèera jej lekár potvrdil, že je tehotná. Tak s tomu obaja tešili, že 
snovali plány hlboko do noci. To bolo naposledy, èo ho videla živého. Ostalo po òom len 
prázdno a to malièké, èo nosila pod srdcom. 
Jej rodièia ju nútili ís� na interupciu, naliehali èím ïalej, tým viac. Jej názor vôbec 
nebrali do úvahy, záležalo im len na tom, èo si pomyslia ¾udia. Ve¾a o tom nepremýš¾ala, 
nakoniec sa poddala. Ako keï vedú psíka na povrázku, dala so sebou robi�, èo chceli. 
Veèer prišla do nemocnice, aby bola ráno pripravená na zákrok. No osud jej pripravil inú 
alternatívu. Žena, èo ležala na ved¾ajšej posteli bola osudom, èo v tej chvíli miešal karty 
hry jej života. Keï zistila, naèo prišla, doslova si k¾akla pred òou a úpenlivo prosila: 
"Pani, vynoste to die�atko a darujte mi ho, prosím Vás, pre všetko, èo je Vám sväté. Už 
pätnás� rokov sa márne snažíme o die�a, dali by sme neviem èo, len aby som otehotne-
la..." Táto prosba bola ako blesk z jasného neba a Petru zasiahla na tom najcitlivejšom 
mieste. Akoby sa bola len teraz spamätala. Pohádzala veci do tašky a ušla z nemocnice. 
Bola už v piatom mesiaci, keï sa na pracovisku objavil nový pracovník. Bol inžinier - 
geológ - a vrátil sa po troch rokoch z Iraku, kde robili dlhodobé výskumy. Že Boh dopustí, 
ale neopustí, si Petra uvedomila vtedy, keï v òom našla toho najlepšieho priate¾a a 
neskôr manžela, ktorý jej pomohol prekona� naj�ažšie chvíle jej života. Hlavne príchod 
jej die�a�a na svet. Narodil sa predèasne v siedmom mesiaci. Bol slabuèký, o nieèo väèší 
ako dve mužské päste. Tešili sa z neho spolu už ako manželia. Všetko sa zbehlo neuveri-
te¾ne rýchlo, no tento krok nikdy neo¾utovala. Bol tým najpozornejším mužom, akého 
poznala. Keï mal Jurko pol roka, v poradni sa èosi lekárke nezdalo. Dlho ho prehliadala 
a napokon ich poslala do Krajskej nemocnice k detskej neurologièke, ktorá po nieko¾-
kých vyšetreniach stanovila diagnózu: detská mozgová obrna. Bola to rana,  ale napokon 
mohla ïakova� obvodnej lekárke, ktorej inštinkt pomohol zavèasu stanovi� diagnózu. 
Rozhodli sa, že budú o Jurka bojova�. Petra si dala vysvetli� každý detail synovej 
rehabilitácie, zohnala si množstvo literatúry, postupovala uvážene a systematicky, ako 
jej radili odborníci. Naš�astie, mentálne nezaostával a ani epileptické záchvaty nemal, 
takže mali obrovskú šancu chorobu zvládnu�. Zostala doma a starala sa o neho ako 
najlepšie vedela. Hádam by už ani nevedela vymenova�, v ktorých rehabilitaèných 
strediskách bola. 
Snáï ani diplomovaná rehabilitaèná pracovníèka by si zodpovednejšie nevykonávala 
svoju prácu ako Petra pri svojom synovi. V presných èasových intervaloch nieko¾kokrát 
za deò, citlivo, ale nároène, pristupovala k cvièeniam, ktorých výsledky bolo èoskoro 
pozna� na Jurkovom napredovaní. Jeho zdravotný stav sa zlepšoval a postupne dobiehal 
svojich rovesníkov. Len jej skúsené oko vedelo, èo treba ešte dotiahnu�, keï pozorovala 
Jurka pri spoloènej hre s ostatnými de�mi. Manžel, aby uživil rodinu, pracoval èasto do 
noci. Vedela, že prepína svoje sily, ale keïže ona nepracovala, uvedomovala si, že z 
nieèoho ži� musia. A tak, keï mal Jurko tri a pol roka, osirel. Dlho sa teda zo spoloèného 
š�astia netešili.  Musela nastúpi� do práce. A len teraz pocítila, èo je to pre�aženos� a 
únava. Doobeda v práci, poobede chcela dohna� èo u Jurka zameškala. Ešte stále s ním 
cvièila ko¾ko sa len dalo. 
Boli to perné chvíle, vysi¾ujúce, neraz to chcela zabali�.
Zados�uèinenie pocítila, keï lekár pri predškolskej prehliadke skonštatoval, že chlapec 
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je temer úplne zdravý, to ostatné sa èasom úplne znormalizuje, povedal. Mal pravdu. 
Dokonca predèil v mnohých oh¾adoch aj zdravých spolužiakov. Choroba mu pomohla 
vypestova� si pevnú vô¾u, chu� i silu prekonáva� prekážky a len tak sa nevzda�. 
Dôkazom toho je ukonèené štúdium medicíny, vyštudoval s èerveným diplomom ako 
jediný z roèníka. Matka bola na neho právom hrdá. A jemu sa splnil sen. Ako die�a vždy 
mamke vravieval, že vylieèi všetky choré detièky. Ostáva dúfa�, že mu osud dopraje toto 
predsavzatie zrealizova�. 

Emília Molèániová 

PRIEBEŽNÁ INFORMÁCIA O NIEKTORÝCH 
LEGISLATÍVNYCH INICIATÍVACH

Invalidný dôchodok sa nebude kráti� 
Táto informácia je urèená predovšetkým pracujúcim invalidným poistencom, ktorí popri 
poberaní invalidného dôchodku vykonávajú zárobkovú èinnos�. Ich poèet sa pravdepo-
dobne zvýši, pretože zákon o sociálnom poistení, ktorý nadobudne  úèinnos� 1.januára 
2004, umožní všetkým invalidným poistencom vykonáva�  zárobkovú èinnos�  a táto 
možnos� nebude limitovaná ani výškou zárobku, ani dåžkou pracovného èasu.
Pod¾a zákona o sociálnom poistení è. 413/2002 Zbierky zákonov , ktorý nenadobudol 
úèinnos�, sa suma invalidného dôchodku u pracujúcich invalidných poistencov kráti� 
nemala, obmedzená však bola dåžka vykonávania zárobkovej èinnosti, a to najviac v 
rozsahu 20 hodín týždenného pracovného èasu. Vo vládnom návrhu nového zákona o 
sociálnom poistení, ktorý bol schválený 24. septembra 2003, sa okrem novej definície 
invalidity navrhovalo aj krátenie invalidného dôchodku pri súbehu dôchodku s príjmom 
zo zárobkovej èinnosti u invalidov s poklesom schopnosti vykonávania zárobkovej 
èinnosti o viac ako 66 %. Invalidný dôchodok sa mal kráti� o 34 % všetkým  pracujúcim 
poberate¾om invalidného dôchodku bez oh¾adu na výšku dosahovaného  príjmu zo 
zárobkovej èinnosti.
Slovenská humanitná rada v spolupráci s Organizáciou muskulárnych dystrofikov 
predložila v rámci legislatívnych iniciatív návrh na  zmenu krátenia dôchodku u tých 
pracujúcich invalidných poistencov, ktorí dosahujú nižšie zárobky a mohli by strati� 
motiváciu pracova�. Osobitnú aktivitu v tejto veci vyvinul Mgr. Peter Bódy, poslanec NR 
SR. Na základe jeho pozmeòovacieho návrhu sa krátenie invalidného dôchodku zo 
zákona vypustilo. Pre tých, ktorí pracujú alebo sa im podarí nájs� prácu, to môže 
znamena� zlepšenie ich ekonomickej situácie. Treba veri�, že sa ich poèet bude postupne 
zvyšova�, a to aj za pomoci opatrení nového zákona o službách zamestnanosti,  ktorý 
taktiež nadobudne úèinnos� 1. januára 2004.
Úspešnos� ïalších legislatívnych iniciatív
SHR a OMD predložili aj ïalšie návrhy, ktoré boli zamerané najmä na zmiernenie 
nepriaznivého dôsledku nového spôsobu výpoètu dôchodku u poistencov s nízkymi 
zárobkami. K nim patrí aj väèšina poberate¾ov èiastoèného invalidného dôchodku, 
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ktorým sa dôchodok vypláca iba pri splnení podmienky podstatného poklesu zárobku 
(najmenej o jednu tretinu). Nízke zárobky budú znamena� nižší osobný mzdový bod pri 
výpoète sumy dôchodkovej dávky v budúcnosti. Navrhli sme i zmenu v posudzovaní 
náhradných dôb a doby štúdia tak, aby neznižovali výšku osobného mzdového bodu a 
priemerného osobného mzdového bodu, ktorým sa bude v novom systéme vyjadrova� 
zásluhovos� poistenca pri výpoète sumy dôchodkovej dávky. Aj tieto naše pripomienky  
boli èiastoène akceptované ako opodstatnené. Medzi prijatými pozmeòovacími návrhmi 
boli i také, na základe ktorých sa upravili niektoré ustanovenia týkajúce sa výpoètu 
priemerného osobného  mzdového  bodu. Ide o otázku, ktorá sa týka viacerých skupín 
obèanov. SHR a OMD však poukázali na problém najmä z h¾adiska  zdravotne postihnu-
tých obèanov. Ich postavenie na trhu práce - a tým i možnosti dosahovania vyšších 
zárobkov - je podstatne �ažšie, zložitejšie v porovnaní so zdravými obèanmi.
Pre poberate¾ov èiastoèného invalidného dôchodku, ktorí majú zamestnanie, je podstat-
ná zmena v možnosti dosahovania zárobku  popri dôchodku: pod¾a zákona o sociálnom 
poistení sa už podmienka poklesu zárobku nebude vyžadova�.
Jeden z našich návrhov sa týkal pomerne špecifickej problematiky - navrhli sme umožni� 
nové vymeranie invalidného dôchodku  za urèitých okolností aj po 31. 12. 2003. Tento 
návrh si poslanec Peter Bódy osvojil a predložil ho ako ïalší pozmeòovací návrh, ktorý 
NR SR taktiež schválila. Pod¾a doplnených prechodných ustanovení zákona o sociál-
nom poistení (§ 263 ods. 11) bude možné  nové vymeranie invalidného dôchodku aj po 
31. 12. 2003 a suma nového vymerania invalidného dôchodku pod¾a § 35 zákona 
è.100/1988 Zb. sa vypoèíta aj zo zárobkov dosiahnutých v roku 2003, ak to bude pre 
poistenca výhodnejšie. Bude to možné u tých pracujúcich invalidných poistencov, ktorí 
splnia podmienky na nové vymeranie pod¾a predpisov úèinných pred 1. 1. 2004 a budú 
nepretržite zamestnaní do 31.12.2003. Na dobu dôchodkového poistenia po 31.12. 2003, 
ani na zárobky dosiahnuté po tomto dátume sa prihliada� nebude, pretože pod¾a zákona o 
sociálnom  poistení nové vymeranie invalidného dôchodku nebude možné. Touto - pre 
niektorých dobrou správou - dopåòame náš príspevok o novom vymeraní invalidného 
dôchodku, ktorý bol uverejnený v tohtoroènom 4. èísle èasopisu Humanita a v 3. èísle 
èasopisu Ozvena
Pri celkovom hodnotení našich iniciatív a dosiahnutých výsledkov si dovo¾ujeme 
poznamena�, že odborníci s dlhoroènými èi  celoživotnými skúsenos�ami, s ktorými 
sme naše návrhy konzultovali, sa o našich iniciatívach vyjadrovali s uznaním. Boli však 
v porovnaní s nami menej optimistickí pri oèakávaní ich presadenia. O to väèší  dôvod k 
spokojnosti by mali ma� tí, ktorým  aj nami iniciované a prijaté zmeny prinesú trvalé 
zvýšenie príjmov. Preto nielen z h¾adiska poètu, ale najmä z h¾adiska závažnosti 
prijatých zmien pre invalidných obèanov považujeme našu iniciatívnu èinnos� za 
úspešnú.
Invalidi z detstva, ktorí sa stali invalidnými pred dosiahnutím veku, v ktorom sa konèí 
povinná školská dochádzka a dosiahnu vek 18 rokov, budú ma� možnos� požiada� o 
invalidný dôchodok pod¾a doterajšieho zákona, a to do 31. 12. 2004. Táto možnos� 
vyplýva z prechodných ustanovení zákona o sociálnom  poistení (§ 263 ods. 12). Ide o 
prechodné ustanovenie priaznivé   iba pre tie deti, ktoré v budúcom roku dosiahnu vek 18 
rokov alebo už potrebný vek dosiahli, ale o invalidný dôchodok doteraz nepožiadali. Po 
roku 2004 invalidným de�om invalidný dôchodok už nebude priznávaný ani pod¾a 
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zákona o sociálnom zabezpeèení, ani pod¾a zákona o sociálnom poistení. Naviac, ani pri 
vykonávaní zárobkovej èinnosti nebudú môc� získa� potrebnú dobu zamestnania  na 
priznanie invalidného dôchodku. Neumožòuje to dôsledná aplikácia poistného princípu, 
ktorý je v systéme sociálneho poistenia dominantný. Nebol akceptovaný  náš návrh, aby 
invalidi z detstva mohli  za urèitých podmienok  získa� potrebnú dobu zamestnania a 
tým i nárok na invalidný dôchodok. Nikto z poslancov si náš návrh neosvojil a ako 
pozmeòovací návrh nepredložil. Zabezpeèenie  invalidov z detstva - pravdepodobne 
dávkou sociálnej pomoci - nie je ešte legislatívne upravené. V rámci poradenstva 
odporúèame upozorni� na tieto zmeny  a možnosti  rodièov zdravotne postihnutých detí. 

Ing. Štefan Martiš
Ing. Bohuslava Zániová

PhDr. Viera Kováèová, CSc.
Mgr. Andrea Madunová
Bratislava 15. 11. 2003

BUDEME "EURÓPSKI" AJ V ZAMESTNÁVANÍ 
¼UDÍ SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM

Zamestnávanie ¾udí so zdravotným postihnutím (ZP) stále naráža na mnohé bariéry a 
zastaralé prístupy. Poradensko-informaèné centrá pre obèanov so zdravotným 
postihnutím. (PIC pre obèanov ZP), ktoré zaèiatkom roka vznikli v troch mestách v 
Bratislave, Žiline a v Košiciach pod NÚP signalizujú podstatnú zmenu. Sú výsledkom 
realizácie projektu KONSENZUS podporovanie zamestnávania zdravotne postihnutých 
osôb, v spolupráci s dvoma partnerskými krajinami, Švajèiarskom a Rakúskom, ktoré 
poskytli know- how. Finanène projekt podporila EÚ cez program PHARE.
Pracovníèky PIC pre obèanov ZP v Košiciach Mgr. J. Harvanová a Mgr. D.Königová 
nám priblížili ako sa tento pilotný projekt po 4 mesiacoch ujal:

Všetko po novom
Doterajšia štátna podpora zamestnávania ZP smerovala k tvorbe chránených pracovísk, 
kde však boli títo ¾udia izolovaní od spoloènosti. V èom sú vaše prístupy nové? Königová: 
"V zahranièí chránené dielne fungujú len pre tých, ktorí sú na otvorenom trhu práce 
neumiestnite¾ní, napr. ¾udia s �ažkým vnútorným alebo mentálnym postihnutím. My 
chceme našich ¾udí dosta� na otvorený trh práce,  snažíme sa spolu s klientom predáva� 
jeho schopnosti a zruènosti. Vychádzame z hesla, že zamestnávate¾ nezamestnáva 
zdravých a postihnutých, ale schopných a neschopných".
Máte vyhranený okruh klientely? Königová: "Sme zariadením NÚP, orientujeme sa 
hlavne na klientov so zdravotným postihnutím, ktorí sú evidovaní nezamestnaní z 
košického kraja. Ale ochotne pomôžeme aj iným ZP klientom". 
Aké postupy používate? Harvanová: "Máme nové posudzovacie systémy, ktoré nám 
pomáhajú vyprofilova� schopnosti klienta a na druhej strane požiadavky zamestnávate¾a 
a  nájs�  na  vhodné pracovné  miesto  vhodného  èloveka.  Pracovný  tím -  rehabilitaèný
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poradca, posudkový lekár, psychológ a pracovný poradca, robí komplexné posudzova-
nie klienta. Je dôležité pozna� zdravotný stav klienta, aby konkrétne pracovné uplatnenie 
nebolo na úkor zdravia".

Zariadenie je osobité úpravou interiéru aj vybavením. Pred dokonèením je špeciálna 
telocvièòa, ktorá bude slúži� na posudzovanie funkènej výkonnosti klienta, pri ktorom 
lekár a fyzioterapeut, pomocou rôznych druhov zá�aže stanoví hranicu za�ažite¾nosti 
klienta. Klienti budú môc� tieto rehabilitaèné pomôcky využíva� aj v prípadoch, keï sa 
na odporuèenie lekára môžu niektoré funkcie zlepši� cvièením. K dispozícii je špeciálna 
èítacia lupa a televízor pre slabozrakých, poèítaèe s internetom, tlaèiaròou a kopírkou. 
Pri poèítaèoch sú špeciálne nastavite¾né stolièky s brzdami, z ktorých sa bezpeène vstáva 
aj sadá. Nájazdová plošina pred vchodom a bezbariérové WC sú samozrejmos�ou. 
Všetko maximálne prispôsobené potrebám klienta. A to aj pri jednaní s klientom:
"Spoloène dochádzame k vzájomnému konsenzu. My vypracujeme závereèný posudok, 
s ktorým oboznámime klienta avšak nevnucujeme mu, že iba ten náš záver je správny, ale 
h¾adáme možnosti riešenia aby aj on bol spokojný, aj budúci zamestnávate¾. 
Zamestnávate¾ je pre nás ve¾mi dôležitý partner. Práve na tomto trhu práce, kde je 
vysoká nezamestnanos�" - objasòuje pani Königová.
Ako motivova� zamestnávate¾ov? "Snažíme sa dosiahnu�, aby zamestnávatelia nevideli 
za našim klientom len príspevky, ale aby ho vnímali ako konkurencieschopného èloveka, 
ktorý im urobí presne tú istú prácu ako zdravý èlovek, ak nie lepšiu"- reaguje pani 
Königová. "Na druhej strane, niektorí klienti si myslia, že NÚP poskytuje príspevok 
priamo na neho. Nie je to tak, sú to peniaze na pracovné miesto. My na to klienta 
upozoròujeme, aby podával také pracovné výsledky, aby bol zamestnávate¾ spokojný. 
Dnes sa absencie, èi nekvalita netolerujú".
Sú zamestnávatelia ochotní prispôsobova� pracovné podmienky ZP? Pani Königová, 
ktorá má na starosti jednanie so zamestnávate¾mi má rôzne skúsenosti: "Sú takí, ktorí si z 
evidovaných ZP radšej h¾adajú tých menej problematických, napr. tých, ktorí nemajú 
problémy pri doprave do zamestnania. Ale ve¾mi dobre sa nám spolupracuje s takými, 
ktorí majú v rodine nejaký druh postihnutia..." Pani Harvanová: "Našim špecifikom 
okrem komplexného posúdenia klienta je odporúèanie zamestnávate¾om vhodného 
prispôsobenia pracovného prostredia alebo zakúpenia pomôcky aby prispôsobením 
pracoviska došlo k pracovnému uplatneniu klienta".“

Zdá sa, že daòové ú¾avy, ú¾avy na povinnom poistnom stále nie sú dostatoènou motivá-
ciou. Aj odvody za neplnenie povinného podielu zamestnancov ZP vo výške 16 200 Sk 
na osobu roène sú zatia¾ stále výhodnejšie ako plati� mzdu pracovníkovi. Kým v Európe 
je súèas�ou imidžu firmy vytváranie pracovných príležitostí pre ZP, u slovenských 
ve¾kých podnikov, kde je najväèší priestor, táto oblas� zostáva nedocenená. Pod¾a 
prieskumov PIC v Košiciach, je nevyužitý priestor pre pracovné príležitosti v oblasti 
školstva, na mestských a obecných úradoch, ktorým  teraz prechádzajú kompetencie. 
Toto všetko sú však len vonkajšie faktory. Skryté možnosti sú v nás.

Mnohým ZP obèanom chýba informácia o možnosti bezplatného právneho poradenstva 
na  úrade  práce. Potom  sa  stáva, že  podpíšu  dohodu  o  ukonèení  pracovného  pomeru
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napriek tomu, že sú pod právnou ochranou. "Ve¾akrát musíme zreálòova� predstavy 
našich klientov o trhu práce" - vysvet¾uje pani Harvanová "Neuvedomujú si, že pod-
mienky všetkých sa diametrálne líšia od toho èo platilo pred 10 - 15 rokmi. Niektorí sa 
dostávajú do pozície, že diktujú zamestnávate¾ovi podmienky.. Snažíme sa ich nauèi� 
predáva� vedomosti, zruènosti. Najprv presvedèi� svojou prácou až potom hovori� o 
špecifických potrebách. Isté veci nepatria hneï na prvé jednanie. Zamestnávatelia 
ve¾akrát vyjdú v ústrety, ale najprv musia èloveka pozna�".
Do akej miery je možné pozitívne vplýva� na zamestnávate¾a? Pod¾a pani Harvanovej: 
"Klient si musí uvedomi�, že on drží v rukách svoj osud. Výsledok závisí od jeho aktivity 
h¾ada�, ochoty rekvalifikova� sa, zdokonali� sa v slabých stránkach. My mu môžeme 
pootvori� dvere, môžeme ho pripravi� na prijímací pohovor, poveda� mu pozitíva aj 
negatíva trhu práce, poradi� ako si má správne napísa� žiados�. Dávame aj podporné 
stanovisko pod¾a zostatkového pracovného potenciálu, ktorý sa tu komplexne posúdi. 
My však nemôžme zamestnávate¾ovi prikáza� aby prijal istého èloveka. Zamestnávate¾ 
je ten ktorý si vyberá".

Poradkyne z PIC v Košiciach však hovoria aj o klientoch ZP, ktorým nechýba podnika-
te¾ský duch a "strèia do vrecka" mnohých zdravých. Vedia, že na trhu budú musie� 
bojova� presne s tými istými podmienkami ako všetci ostatní, no nenechajú sa odradi�. 
Vedú masérsky salón, èi krajèírsku dielòu, podnikajú v oblasti cestovného ruchu, 
dokonca zamestnávajú zdravých ¾udí. 

Budúcnos� PIC
Podobné zariadenia by boli potrebné v každom krajskom meste. Na tie existujúce už 
èakajú zmeny v súvislosti s pripravovanou reorganizáciou úradov práce  Aký vplyv budú 
ma� na ich èinnos�? Pani Königová verí, že ich niekto zastreší: "Naša èinnos� je ojedine-
lá, klienti  nás vyh¾adávajú,  dopyt po týchto službách je aj z iných krajov. Úrady práce 
nemajú potrebný priestor na prácu s klientom so ZP a myslím si, že ešte dlho sa nedostanú 
do ideálneho èísla 60-80 klientov na jednu sprostredkovate¾ku. My však pracujeme na 
báze kvality, nie je to o èíslach. To znamená, že každá podpora klienta v smere získania 
zamestnania je úspech. A ak chceme hovori� o kvalitných, na klientov orientovaných 
službách, tak my sme urèite ich súèas�ou". 

Zahranièní experti tvrdia, že už po siedmych rokoch práce èloveka, ktorého sa podarí 
umiestni� na trhu práce, sa prostriedky investované do jeho pracovnej rehabilitácie 
zaèínajú vraca� do národného hospodárstva. Pre štát sa to finanène iste oplatí. 
Nevyèíslite¾nou hodnotou je však naplnenie túžby zdravotne postihnutého èloveka ži� 
naplno.

A. Pivková
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NIELEN MÁJ JE LÁSKY ÈAS 

Pýtate sa, èo ma to napadlo s prichádzajúcou zimou písa� o èasoch lásky, ale mám na to 
nieko¾ko dôvodov.
Už ma nebaví venova� sa iba notoricky známym témam vo vz�ahu k hendikepovaným 
¾uïom, lebo si myslím, že na to sú povolanejší. Dnes by som sa chcela venova� krásnej 
téme, ktorá sa týka úplne všetkých ¾udských bytostí na celom svete - najkrajšiemu citu 
medzi dvomi ¾uïmi, nazývanému LÁSKA. 
Nesmiem zabudnú� ani na ïalší dôvod - vaše otázky k tejto téme a moje reakcie na ne.

Ozval sa mi mladý muž, ktorého z nepochopite¾ných príèin opustila priate¾ka. Bol ve¾mi 
ranený a keï sme sa snažili objasni� príèiny náhleho rozchodu, vyšlo najavo, že išlo o 
priate¾stvo nadviazané cez dopisovanie, ktoré prerástlo do telefonovania a neskôr 
osobného stretávania. Mladšia priate¾ka nemala výhrady voèi jeho zdravotným 
problémom (používal vozík), no jej matka do vz�ahu vstúpila so zásadnými výhradami 
voèi postihnutému partnerovi. Mladá žena sa náhle, bez vysvetlenia odmlèala, nedvíhala 
telefón a neodpovedala na sms. Matka telefonicky odkázala mužovi, že dcéra už nemá 
záujem o ïalšie stretávanie.
Z môjho poh¾adu ide o typický následok zasahovania rodièa do vz�ahu z obavy pred 
„nevhodným“ zväzkom. Strach rodièa o ïalšiu  budúcnos� svojho die�a�a je 
pochopite¾ný, v tomto prípade bol posilnený pretrvávajúcimi predsudkami voèi 
postihnutým ¾uïom. Súèasne mám pocit, že mladá žena bezvýhradne podliehala pod 
názory svojho najbližšieho okolia (èo je vzh¾adom na jej nízky vek pochopite¾né) a 
rozhodla sa vz�ah takto radikálne „vyrieši�“. Mladý muž mal prive¾ké oèakávania od 
vz�ahu a natrafil na partnerku, ktorá tento vz�ah neprežívala rovnako intenzívne. 
Možno to na prvý poh¾ad tak nepôsobí, ale koniec takéhoto vz�ahu bol  nevyhnutný a po 
èase ho bude mladý muž možno vníma� pozitívne.

Opaèný prípad nastal, kedy postihnutá mladá žena má zdravého priate¾a, s ktorým sa cíti 
ve¾mi dobre. Okolie ich vz�ah bezvýhradne prijíma ako partnerský, ale muž nie je 
schopný otvorene vyjadri� svoje city ku priate¾ke. Vz�ah stále trvá, ale mladá žena 
poci�uje nespokojnos� a neistotu. Pýta sa èo má robi�. 
Potrebovala by som viac informácii, ale ako prvá ma napadla jedna otázka: preèo vo 
vz�ahu, ktorý je opisovaný ako nanajvýš uspokojivý, harmonický a okolie naò tiež 
pozitívne reaguje, je zo strany ženy vyžadované ïalšie slovné uis�ovanie. Je možné, že 
mladá žena má urèité oèakávania a predstavy o ïalšom spoloènom živote a situácia sa 
pod¾a nich nevyvíja. Možno sa jedná o muža, ktorý nechce na seba prevzia� väèšiu 
zodpovednos�, než na akú sa momentálne cíti.  A nemôžem zabudnú� na jednu 
všeobecne známu vec - muži ve¾mi �ažko vyjadrujú svoje emócie. To èo prežívajú, 
dávajú najavo radšej èinmi, než slovami.
Situácia mi pripadá ako otvorená. Prispie� k ïalšiemu vývoju by mohla nespokojná 
žena, ktorá primeraným spôsobom a na rovinu povie partnerovi, èo jej nevyhovuje. Jasne 
by mala hovori� o svojich obavách, lebo nevypovedané veci môžu zasahova� do 
všetkých oblastí vz�ahu. Alebo prehodnotí, èi slovné vyjadrenie a uistenie je to hlavné, 

Ozvena 4/2003 ROZHOVORY S GABIKOU

45



èo jej vo vz�ahu chýba. 

Chcem sa poïakova� všetkým mladým ¾uïom za dôveru, ktorú mi prejavili keï sa 
zverili so svojimi, nie vždy príjemnými, životnými skúsenos�ami. Držím palce aby sa im 
v ïalšom živote darilo robi� samé spontánne, odvážne a pre nich èo najlepšie 
rozhodnutia!

Je dobré ma� na pamäti, že nech je moja/vaša zdravotná situácia akoko¾vek zložitá, nemá 
vplyv na naše prežívanie príjemných vecí vo vz�ahoch. Potreba blízkeho èloveka je tou 
najprirodzenejšou vecou na svete, preto nemá zmysel sa tomu bráni�. Je pravda, že po 
každom zle skonèenom vz�ahu je èlovek presvedèený, že ho  navždy prešla chu� na 
ïalší, ale èas je ve¾ký lekár! 
Po nevyhnutnom období smútenia za starým vz�ahom príde èas keï je èlovek znovu 
pripravený na nový. Ak ho doteraz nemal, tak tiež môže nasta� tá vhodná chví¾a, kedy 
pocíti silnú potrebu nejaký nadviaza�. Najprv musí prís� z môjho/vášho vnútra signál - 
áno som pripravená/ý na vz�ah a potom treba vyrazi� do sveta s oèami a srdcom 
otvorenými pre nové priate¾stvá.
Ostatné je už na vás - sme rôzni, takže sa nedá poskytnú� jeden univerzálny návod ako na 
to. Je dobré naïalej ma� svoje záujmy a koníèky, rozvíja� kamarátstva, lebo  jediný (aj 
keï milovaný) blízky èlovek ma z "biedy" nevytrhne, ani nevyrieši všetky moje 
problémy s okolitým svetom.
A ma� sa aspoò trošku rád/rada - lebo len tak môžem prijíma� a rozdáva� lásku iným.
S prianím nových lások a spokojnosti s tými súèasnými sa lúèi vaša 

Gabi
PS: Ten posledný dôvod mal by� ve¾mi jednoduchý v nepríjemnom zimnom poèasí niè 
tak nezohreje ako láska. Samozrejme, že aj deka a èaj s rumom..., ale o tom inokedy!

Pozor!
Chcem všetkým budúcim záujemcom pripomenú�, že Svojpomocné skupiny stále 
fungujú a s rados�ou privítajú každého zvedavca èi experimentátora!
Informácie získate na adrese Ozveny, u Andrey Madunovej, Gabriely Svièekovej, mobil 
0905 174442, e-ma  - pre tých, ktorí by sa chceli osobne 
„porozpráva�“ priamo so mnou. Gabi 

PRIDAJTE  SA  K NÁM!

Hlavným cie¾om existencie nášho obèianskeho združenia, Organizácie muskulárnych 
dystrofikov Slovenskej republike, a nás na „Banšelke“ je pomáha� našim èlenom pri 
vybavovaní na úradoch, u lekárov a pri akýchko¾vek iných �ažkostiach v živote. Našim 
cie¾om je pomáha� Vám. Jednoducho sme tu pre Vás. 
Všetci vieme, že rozsah aktivít nášho združenia, takisto ako akéhoko¾vek iného 
subjektu, ako aj kvalita nami poskytovaných služieb našim klientom a èlenom, teda 
Vám, do znaènej miery závisí od množstva finanèných prostriedkov, s ktorými môžme 

il: gsvicekova@orangemail.sk

Ozvena 4/2003VÝZVA

46



disponova�.
Žia¾, v dnešnej dobe sa podpora zo strany štátnych inštitúcií neustále znižuje a bremeno 
získavania peòažných prostriedkov na vlastný chod mimovládnych organizácií sa stále 
viac presúva na naše plecia. Neradostnou správou je aj fakt, že v poslednom èase sa silne 
"priškrtila" aj finanèná podpora pre tretí sektor z viacerých zahranièných nadácií a 
fondov. Dôvodom je ukonèenie prístupového procesu Slovenka do Európskej únie. 
Èlenom Únie sa  naša krajiny stane na budúci rok.
Práve teraz prišiel èas, keï my všetci musíme zapoji� svoje sily. Každý z nás v rámci 
svojich možností môže pomôc� získa� financie! Je na nás všetkých zaèa� podie¾a� sa 
aktívne na chode Organizácie muskulárnych dystrofikov. Je na èase zmeni� svoj postoj z 
pasívneho prijímate¾a služieb na aktívneho èlena, ktorému záleží na vlastnom združení a 
ktorý má záujem aktívne sa zúèastni� diania v òom. 
Ani si možno neuvedomujete, že Vy tú moc pomôc� svojmu združeniu v rukách naozaj  
máte! Aj vy sa môžte aktívne prièini� pri získavaní peòazí, a tak podpori� združenie, 
ovplyvni� našu existenciu a ïalšie smerovanie „oemdéèka“.
Pýtate sa ako?
Jednoducho. Už pár rokov dozadu je v zákone o daniach z príjmov upravená možnos� 
poukáza� 1% zo zaplatenej dane fyzických osôb mimovládnym organizáciám, ktoré sú 
založené za verejnoprospešným úèelom, napr. v oblasti sociálneho poradenstva, zdravia, 
vzdelávania èi ochrany životného prostredia. 1 % fyzické osoby zamestnanci a  fyzické 
osoby podnikatelia poukážu na 
základe vyhlásenia o poukázaní 
sumy zodpoveda júce j  1% 
zaplatenej dane v termíne do 
polovice apríla (zamestnanci) 
a l e b o  d o  k o n c a  m a r c a  
(podnikatelia  FO).
V roku 2004 môžu poprvýkrát 
odvies� 1% zo zaplatenej dane aj 
právnické osoby - obchodné 
spoloènosti.
To znamená, oslovte svojich 
rodinných príslušníkov, priate¾ov 
a susedov. Oslovte  firmy a 
p o d n i k a t e ¾ o v  v o  s v o j o m  
najbližšom okolí, o ktorých viete, 
že pomoc iným ¾uïom považujú 
za správnu a samozrejmú vec. 
Oslovte ich, aby 1% poukázali 
nášmu obèianskemu združeniu. Skúšajte a nedajte sa odradi� prípadným nezáujmom. 
Len tak môžme by� úspešný pri získavaní finanèných prostriedkov z 1%.
Je dôležité, aby ste vedeli, že daòovník , ktorý odvedie 1% zo zaplatenej dane, pri tom 
neprináša žiadnu materiálnu obe�. 1% z dane nie je daòová ú¾ava. Je to nová forma 
nepriamej podpory mimovládnych organizácií od vlády, pri ktorej sa daòovníci stávajú 
aktívnymi subjektmi rozhodovania o tom, kto dostane finanènú podporu. Rozhodujú 
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namiesto štátnych úradníkov. Daòovníci, teda aj Vy, korigujú jednostranné rozhodnutia 
štátnych orgánov a celkovú vládnu podporu robia spravodlivejšou.
A preto, pridajte sa k nám, Andrejke, Jožkovi, Evke, Simke, Danke, Tiborovi, Gitke a 
každému ïalšiemu z nás, ktorí po minulé roky oslovovali svojich najbližších, svojich 
priate¾ov, známych èi susedov! Robili to s cie¾om pomôc� a  podpori� svoje obèianske 
združenie. S cie¾om, aby mohlo naïalej existova� a by� nápomocné každému, kto to 
potrebuje. Pridáte sa?

Držíme Vám palce.  
 majka duraèinská

V polovici októbra sme si v e-mailovej schránke OMD našli zaujímavý mail. Podpísaný 
bol Adolfom Ratzkom, ktorý žije vo Švédsku. Pánom, ktorý v devädesiatich rokoch v 
rámci projektu osobnej asistencie presadzoval myšlienku tohto inštitútu na Slovensku. 
Školil a vzdelával ¾udí, aby vedeli osobnú asistenciu presadi� v praktickom živote. Tak 
sa do kontaktu s týmto �ažko zdravotne postihnutým pánom, plným energie a nápadov 
dostala aj naša predsedníèka Andrea Madunová. Teraz Vám prinášame struèný obsah 
spomínaného mailu. Všetkým, ktorí majú prístup k interneu a anglický jazyk pre nich 
nepredstavuje až tak ve¾kú jazykovú bariéru, odporúèam navštívi� jeho www stránku 

Magazín Inštitútu Nezávislý život, október 2003

Okrem ïalších cenných informácií sme na tejto stránke našli tieto zaujímavosti, ktoré by 
mohli zauja� aj Vás:
Dostupné výmenné prázdninové pobyty: 
Vymeò svoj domov na najbližšie prázdniny s niekým, kto žije vo Francúzsku, Egypte, 
Ve¾kej Británii èi Kanade. Ponúkame vyše 300 atraktívnych výmenných pobytov, ktoré 
èakajú len na teba! Naša databáza úèastníkov obsahuje údaj o prístupnosti ich domov a 
dátume, kedy si prajú cestova�.
Servis asistentov: 
Ve¾a ¾udí s rozsiahlym postihnutím platí ¾udí, ktorí mu pomáhajú pri osobnej hygiene, 
obliekaní, nakupovaní, riadení auta, asistujú v práci. Sú to všetko veci, ktoré sám 
nedokáže urobi�. V našej databáze nájdete tak užívate¾ov osobnej asistencie ako aj 
asistentov, ktorí chcú pracova� vo svojom mieste bydliska alebo aj na inom mieste vo 
svete, ktorí chcú pracova� na èiastoèný úväzok, èi si h¾adajú partnera alebo h¾adajú 
ïalšiu osobu do partie na cestovanie.
Globálna sie�: 
V Globálnej sieti ponúka v tomto momente 300 organizácií z celého sveta, informácie 
pre partnerské organizácie. Ponúkajú spoloèné projekty, odborných lektorov, tréningy 
asistencie, študijné cesty a ïalšie formy spolupráce vrátane finanènej podpory. Pripoj sa!
Diskusné fórum: 
Ak máš chu� vyjadri� svoj názor, naše diskusné fórum ti poskytne priamy kontakt s 
tisíckou návštevníkov na našej stránke každý mesiac. 

 majka duraèinská

www.independentliving.org.

 www.independentliving.org/newsletter/newsltindex.html

www.independentliving.org/vacaswap.html

www.independentliving.org/assex/index.html

www.independentliving.org/donet/index.html

www.independentliving.org/cgi/forum/bbs_entrance.cgi
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Ahoj kamoši,
                    som ve¾mi  rád,  že v minulom èísle sa Vám podarilo vyrieši� moje 
hlavolamy, v hojnom poète. Teraz som tiež pripravil hlavolamy, ale aj dve tajnièky. 
Dúfam, že to zvládnete ¾avou zadnou.

 MUSKULÁÈIKOV  FÓR :                                 

Ocko, nezabudni mi kúpi� aj cukríky - hovorí 
Mirko.
A preèo?            
Veï si povedal, že mi tú pä�ku osladíš.                            

MUSKULÁÈIKOVE  HLAVOLAMY:

1.  Ko¾ko trojuholníkov sa ukrýva v obrazci? 2.  Mama má 46 rokov:
Jej deti, 8, 11a 15 rokov.
O ko¾ko rokov sa bude
súèet veku detí rovna�
maminmu terajšiemu veku?

        3.  Geppeto      
             Stolár vystrúhal dreveného    
             panáèika a stal sa jeho...
             Vylúšti minidoplòovaèku, zistíš to?

1. Príbytok            4. Žreb
             2. 10 x 10              5. Oèisti vodou   
             3. Detsky otec

1.   2.   3.   4.   5.
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4.  Èo k èomu patrí?  Vytvorte dvojice. 5.  Zloduch Edison
Chcel ovládnu� slneènú 
energiu, mal v pláne znièi� všetky...
V tajnièke nájdeš odpoveï.

1.Okraj rieky
2.Lesná žienka
3.Lieèivý prípravok
4.Trávnatá plocha
5.Domácky Katarína
6.Les
7.Sláèik
8.Predmet na peèenie
9.Sánky

            10.Zimná perina

Na správne odpovede èaká Váš kamarát  MUSKULÁÈIK. Odpovede posielajte do troch 
týždòov od doruèenia Ozveny na adresu do Handlovej.

Správne odpovede z Ozveny 3/2003 sú: 

Èiara B naväzuje na èiaru C; Obdåžniky sú rovnaké; Èiary sú rovné; Stredové body sú 
rovnaké; Slon má štyri nohy.
                                      
Odmenu za správne odpovede posielame: Jakubovi a Salimovi Ismailovcom z 
Rimavskej Soboty, Milanovi Majerèiakovi z Liptovského Mikuláša, Ivanovi 
Brádòanskému z Popradu, Michalovi Tižovi zo Sp. Novej Vsi.

pripravil: kamoš Muskuláèik

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  6.

  7.

  8.

  9.

10.

záhrada

vesmír

stajòa

ruža

more
kôò

vèela

ú¾

loï

Venuša

OMD v SR oslovila podpredsedníèka obèianskeho združenia Labky 
istoty a nádeje, ktoré vzniklo v tomto roku a sídli v Martine. Chcela by  
toto združenie predstavi� prostredníctvom Ozveny každému, kto by mal 
záujem o jeho pomoc. 

NAŠA SPOLOÈNÁ CESTA - NEZÁVISLOS�
- psí pomocníci k nezávislostia samostatnosti telesne postihnutých -

Obèianske združenie "LABKY ISTOTY A NÁDEJE" je neziskovým združením, 
ktorého èinnos� je financovaná pomocou peòažných alebo vecných darov jednotlivcov, 
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spoloèností a firiem.

Hlavným cie¾om a poslaním je chova�, vychováva�, cvièi� a odovzdáva� asistenèných 
psov telesne postihnutým, imobilným osobám a poskytova� canisterapiu, v nemalej 
miere zvýši� pohyblivos�, nezávislos�, pohodlie a psychickú pohodu týchto ¾udí a 
kompletného zaistenia všetkých pomôcok s tým spojených. A ešte jedna vynikajúca 
správa pre Vás. Asistenèný psík je spolu s psíkom pre nevidomého èloveka hradený 
štátom ako kompenzaèná pomôcka a tak isto jeho mesaèné náklady dotuje štát.

Rada by som Vám priblížila význam a prácu asistenèných psov. 

Asistenèný pes je všeobecný názov pre psi, ktorých úlohou je pomáha� zdravotne 
postihnutým. S týmto výcvikom sa zaèalo v 70. rokoch v USA a odvtedy sa ve¾mi 
rozvinul. Našim cie¾om je prinies� túto prekrásnu myšlienku aj na Slovensko a prispie� 
svojou prácou ¾uïom, ktorí nás potrebujú.

Asistenèný pes je skutoèným osobným asistentom a priate¾om zdravotne postihnutého a 
v jednoduchých veciach dokáže do znaènej miery nahradi� asistenta ¾udského, ktorý má 
i tak ve¾a svojich povinností. Spája úlohu praktického pomocníka s úlohou spoloèníka a 
dôverníka. Nemalú úlohu zohráva aj vplyv jeho osobnosti na èloveka, láska, obetavos� a 
vernos�, ktorá lieèi a uzdravuje aj jeho dušu. Úplne vycvièený asistenèný pes ovláda až 
90 povelov a dokáže ich kombinova�. Ak si to neviete predstavi�, uvediem Vám 
nieko¾ko príkladov:
 - zasvieti alebo zhasí svetlo pomocou jemu dostupného vypínaèa,
 - prinesie urèený predmet (napr. mobil, vodítko, noviny, lieky, papuèe, atï...),
 - podá spadnuté predmety zo zeme (k¾úèe, peniaze, mince, pero, okuliare, atï...),
 - pomáha pri vyzliekaní (ponožky, papuèe, rukavice, bunda, èiapka, ...),
 - otvára a zatvára dvere rôznych typov pomocou príchytiek,
 - otvára a zatvára skrine, dvierka v domácnosti,
 - ukladá veci do skriniek, a aj vyberá vecí zo skriniek,
 - odkladá odpadky do odpadkového koša,
 - odkladá špinavú bielizeò do koša na prádlo,
 - otvára a zatvára chladnièku, vyberá a vkladá potraviny do chladnièky,
 - vyberie prádlo z práèky, sušièky,
 - pomáha pri nakupovaní (ukladanie tovaru do košíka, podanie peòaženky pri pokladni,
    podávanie tovaru z jemu prístupného regálu),
 - pomáha pri ukladaní na poste¾ (vykladanie nôh).

Jednou z dôležitých úloh psa je tiež pomoc v prípade, že by postihnutý spadol z 
invalidného vozíka. Pes je obyèajne schopný buï privola� pomoc, alebo mu by� oporou 
tak, aby sa dostal spä� na vozík. Niektorí asistenèní psi sú tiež špeciálne vycvièení pre 
pomoc pri udržiavaní rovnováhy. Okrem praktických èinností, ktoré ¾uïom u¾ahèujú 
život, sú významnou psychickou oporou svojmu pánovi. Pomáhajú mu dosiahnu� 
znaènú samostatnos� a sebadôveru. Znižujú strach pred možným napadnutím. Sú vždy 
priam dychtiví pomôc�.

Samozrejme je možné nauèi� psa i mnohé ïalšie špeciálne cviky, pod¾a konkrétnych 
požiadaviek a potrieb telesne postihnutého. Rozsah výcviku sa riadi schopnos�ami psa a 
potrebami postihnutého. Pri h¾adaní vhodného tímu - klienta a psa - sa preto prihliada na 
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rozsah a postihnutie klienta, jeho životný štýl, potreby 
a povahu, naopak u psa na mieru jeho schopností, 
fyzickú zdatnos� a povahové vlastnosti. Je ve¾mi 
dôležitý aj vz�ah klienta k samotnému psíkovi. Pes 
musí cíti� lásku, priate¾stvo od èloveka, s ktorým 
strávi ve¾a spoloèných rokov. Vždy je to tak, že pri 
vzájomnej dôvere a náklonnosti ide všetko krajšie a 
lepšie.

Ak prejavíte o nás záujem, rada Vám pošlem náš 
prospekt, prípadne CD nahrávku. 
Ve¾mi rada poskytnem vážnym záujemcom o 
asistenèného psíka možnos� vidie� ho pri práci. 
Nemusíte ani chodi� k nám, zašlem Vám CD 
nahrávku s ukážkami jeho práce, prípadne 
fotografie a prospekt nášho združenia, v ktorom sa 
dozviete ove¾a viac. Samozrejme Vás ve¾mi radi 

navštívime. 
Ak chcete vedie� viac, kontaktujte nás na telefónnom èísle: 0903 669 475,
 alebo mailom na jana.vagner@zmail.sk.

Tešíme sa, že našimi asistenènými psíkmi pomôžeme spríjemni� a u¾ahèi� ¾uïom život a 
by� im v plnej miere nápomocnými.

Dúfam, že sme vo Vás vzbudili zvedavos� a radi sa Vám bližšie predstavíme. 

S pozdravom
Jana Vágnerová
podpredsedníèka

Obè. zdr.. Labky istoty a nádeje

Robím èo môžem, ale toto
 už odo mòa vážne nechcite!

Vážení priatelia, 

v súvislosti s Európskym rokom ¾udí so zdravotným postihnutím 
Asociácia organizácií zdravotne postihnutých obèanov SR pripravuje v decembri 2003 
vydanie prekladu  knihy „Svet sa stal mojou izbou“, ktorá je vo¾ným rozprávaním pána 
Kalleho Könkköleho, ktorý napriek svojmu �ažkému zdravotnému postihnutiu sa stal 
r.1983 poslancom fínskeho parlamentu a významnou mierou sa prièinil o vytváranie 
lepších podmienok pre integráciu zdravotne postihnutých ¾udí do každodenného života.  
Hlavným motívom  pre vydanie slovenského prekladu knihy p. Könkköleho je priblíži� 
spôsob života zdravotne postihnutého  fínskeho obèana “Kalleho Könkköleho”, ktorý 
trpí na muskulárnu dystrofiu. Táto kniha je ukážkou skutoènosti, že aj život �ažko 
zdravotne postihnutého muža èi ženy môže by� bohatý a zmysluplný.
Kalle Könkköla si spomína na svoje detstvo, rozpráva o svojom manželstve s �ažko 
zdravotne postihnutou Maijou, opisuje svoju cestu do komunálnej a parlamentnej 
politiky a do medzinárodných organizácií zdravotne postihnutých obèanov, vyjadruje 
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svoj negatívny postoj k eutanázii, rozpráva o práve zdravotne postihnutých detí na život. 
Jedna z ústredných myšlienok tejto knihy je, že zdravotne postihnutý èlovek má by� 
zaèlenený do spoloènosti a nie by� izolovaný od spoloènosti. 
Táto kniha je užitoèným povzbudením  do života nielen pre zdravotne postihnutých ¾udí 
ale aj pre zdravých ¾udí.  

Knihu si bude možno obstara�: 
na sekretariáte Asociácie organizácií zdravotne postihnutých obèanov SR,
na Republikovom centre Slovenského zväzu telesne postihnutých,
a v Organizácii muskulárnych dystrofikov v SR.

Založenie Národnej rady 
obèanov so zdravotným postihnutím v SR

Organizácia muskulárnych dystrofikov sa stala jednou zo zakladajúcich organizácií, 
ktoré dòa 28.10.2003 v Bratislave podpísali Zmluvu o súèinnosti, v ktorej sa dohodli, že 
založia nový právny subjekt, obèianske združenie s názvom Národná rada obèanov so 
zdravotným postihnutím (NROZP). 
Poslaním Národnej rady je:

a) presadzova� práva a odôvodnené požiadavky obèanov so zdravotným 
postihnutím ako rovnocenný a nezávislý partner vo vz�ahu k zákonodarným 
orgánom, orgánom štátnej správy na všetkých stupòoch riadenia, k 
samosprávnym orgánom a k iným subjektom na Slovensku aj v zahranièí 

b) pracova�, vystupova�, vytvára� priestor na diskusiu a koordinova� aktivity 
èlenských organizácií tak, aby záujmy obèanov so zdravotným postihnutím v 
spoloèných a všeobecných otázkach boli spoloènos�ou uznávané

c) posilni� a zvýši� úèinnos� spoloèného pôsobenia obèanov so zdravotným 
postihnutím za ¾udské práva, plnú úèas� a rovnos� vo všetkých oblastiach 
života spoloènosti. 

Predsedom NROZP sa stal Branislav Mamojka, podpredsedovia sú: Anna Reháková, 
Ivan Sýkora. Èlenmi výkonného výboru sa stali: Ladislav Krajèoviè, ¼uboslav Ferko, 
Viliam Franko a Mária Duraèinská. Za generálneho tajomníka (vedúca sekretariátu 
NRZPO) bola zvolená Monika Vráb¾ová. 
Založenie NRZPO podporovalo Európske fórum zdravotného postihnutia (EDF  
European Disability Forum) v súvislosti s našim pripravovaným vstupom do Európskej 
únie.
V budúcom èísle sa doèítate o NRZPO podrobnejšie. 
Zakladajúce organizácie: Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Slovenský zväz 
sluchovo postihnutých, Slovenský zväz telesne postihnutých, Zväz postihnutých 
civilizaènými chorobami, Zväz na pomoc ¾uïom s mentálnym postihnutím, Slovenský 
zväz zdravotne postihnutých, Asociácia organizácií obèanov so zdravotným 
postihnutím, Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR, Špecifická organizácia �TP a 
vozièkárov.
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VYDÁVAME OZNAÈENIE NA 
MOTOROVÉ VOZIDLÁ O2 PRE 

POHYBOVO POSTIHNUTÉ OSOBY

Èlenovia s �ažkým telesným postihnutím, 
držitelia preukazu �ZP, môžu 

OMD požiada� o zaslanie 
evidenèného listu a poštovej 
poukážky. Na základe 
v y p l n e n i a  ú d a j o v  v  
evidenènom liste, dodania 
kópie preukazu �ZP a 

uhradení poplatku za oznaèenie a poštovné, 
pošleme Vám poštou dva kusy znaèiek O2 
spolu s preukazom.
Èlenom z Bratislavy a z blízkeho okolia 
vydávame oznaèenia v hlavnom sídle OMD.

Vítame nových èlenov

Marina Lazoríková - Peèovská N. Ves, 
Monika Luèanská - Bratislava, 
Lucia Mrkvicová - Bratislava,
 Ján Szpevák - Sereï

Správne znenie krížovky
z Ozveny è. 3/2003:

Povedz mi èím sa chváliš 
a ja ti poviem èo ti chýba.

Došlo nám desa� správnych odpovedí. Z riešite¾ov sme vylosovali Milana 
Majerèiaka z Liptovského Mikuláša. Blahoželáme a posielame odmenu.

Osud bol k nám opä� krutý
a nás navždy opustili:

Martin Markus z Bratislavy vo veku nedožitých 21 rokov.
Ladislav Ozogány z Hviezdoslavova vo veku 40 rokov.

Máme zas o dvoch kamarátov menej.
Neplaème a nechajme ich k¾udne spa�, aj bez såz dá sa spomína�.

NOVÝCH ÈLENOV
prijímame na 

adrese:
OMD v SR, Pekárska 8

972 51 Handlová

Redakcia Ozveny vyzýva 
èitate¾ov na zaslanie príbehov a 

fotografií.  
Ak k materiálom priložíte svoj 

súhlas, po štvr�roènom žrebovaní 
Vás navštívime.

Humanitná nadácia zdravotne postihnutých má uzavretú zmluvu s poskytovate¾mi 
služieb motoristom na bezplatné služby (TK a EK) pre �ažko zdravotne postihnuté 
osoby na celom Slovensku. Na služby treba získa� v Nadácii a v òou poverených 
organizáciách na Slovensku (zabezpeèujú niektoré centrá SZTP) tlaèivo oprávòujúce 
získa� túto bezplatnú službu.
Informácie získate na tel. 02/4445 1720, (je to aj fax a odkazovaè) vždy v piatok od 9.00 
do 10.00 hod. 

Ing. Eduard Javorský
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Kontakty na èlenov 
výkonného výboru:
Jozef Blažek - jozino@centrum.sk, tel.: 0903 268 688
Dana Drobcová - drobci@stonline.sk, tel.: 046/5475882
Mgr. Mária Duraèinská - duracinska@nextra.sk, tel.: 0905 163 935 
Simona Ïuriaèová - ssiimmkkaa@orangemail.sk
Ing. Ivana Juríková - 14979@centrum.sk, Štefánikova 65, 941 01 Bánov
Tibor Köböl - tibik@stonline.sk, tel.:  0905 929 387 
Mgr. Andrea Madunová - omd@computel.sk, tel.: 02/43411686,t./fax: 02/43410474
revíznej komisie:
Ing. Zuzana Farbová - tel.: 02/45985607
Margita Granecová - tel.: 02/65956194
Ing. Vladimír Hron - tel.: 02/55575719, 0903 758 695

Ïalšie dôležité adresy:

Ambulancia pre deti s NSO Ministerstvo zdravotníctva SR
MUDr. Roman Mego Limbová 2
Neurologické odd., DFNsP 833 41 Bratislava 3
Limbová 1
833 40 Bratislava 3 Národná rada SR

Nám. A. Dubèeka 1
Centrum pre neuromuskulárne ochorenia 812 80 Bratislava 1
Doc. MUDr. Peter Špalek
FN Ružinov Všeobecná zdravotná pois�ovòa
Ružinovská 6 Riadite¾stvo
826 06 Bratislava Mamateyova 17
   850 05 Bratislava 5
Kancelária verejného ochrancu práv
Doc. JUDr. Pavel Kandráè, CSc. ÚRAD VLÁDY SR
P. O. Box 1 Nám. Slobody 1
820 04 Bratislava 24 813 70 Bratislava 1

MPSVR SR Kancelária prezidenta SR
Špitálska 4 Hodžovo nám. 1
816 43 Bratislava 1 P. O. Box 128

810 00 Bratislava 1

ŠTATÚT POMOCI ÈLENOM 
ORGANIZÁCIE MUSKULÁRNYCH DYSTROFIKOV V SR

zo zbierok "Deò ¾udí so svalovou dystrofiou" a "1%" z príjmov FO.

a) úhrada kompenzaènej pomôcky alebo jej doplatku
- najmä kompenzaèné pomôcky pre imobilných èlenov OMD, ktorí sú 
odkázaní na polohovacie postele, dýchacie prístroje, odsávaèky hlienu, 
ambuvaky, zdravotnícky materiál, potrebný pri používaní týchto pomôcok, 
alebo materiál, ktorý potrebujú tracheotomizovaní pacienti a iné pomôcky 
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nehradené v plnej výške pois�ovòou
- v prípade, že pomôcku treba dopravi�, náklady na dopravu znáša èlen OMD 
sám
- pomôcky urèené na rehabilitáciu sa zo zbierok neuhrádzajú

b) lieky, ktoré nehradí zdravotná pois�ovòa, ale sú predpísané odborným lekárom a 
ich užívanie vedie k podstatnému zlepšeniu zdravotného stavu
- za lieky sa nepovažujú vitamíny

c) finanèný príspevok pri úprave bytu - ak èlen OMD nemá dostatok finanèných 
prostriedkov, potrebných na doplatenie úhrady
- maximálne do výšky 7.000 Sk 

Sociálnu odkázanos� na peòažný pomoc bude žiadate¾ dokladova� príjmom. Ak je 
poberate¾om peòažného príspevku na zvýšené výdavky, pod¾a rozhodnutia odboru 
sociálnych vecí, staèí kópia rozhodnutia.
O žiadostiach bude rozhodova� Výkonný výbor štyrikrát roène, buï na zasadnutí alebo 
hlasovaním per rollam.

VV OMD v SR 

Komu sme venovali vý�ažok z tomboly?

Tí z Vás, ktorí sa zúèastnili stretnutia èlenov OMD vo Vyhniach vedia, že vý�ažok z 
tomboly sme sa rozhodli venova� obèianskemu združeniu NÁVRAT. V krátkosti Vám 
predstavujeme jeho ciele a aktivity.
V obèianskom združení NÁVRAT sa snažia 
pomáha� de�om z detských domovov tak, že im 
h¾adajú náhradné rodiny. Doteraz pomohli viac ako 
tristo de�om nájs� rodinu. Hlavne pomáhajú de�om, 
ktoré sú z h¾adiska adopcie znevýhodnené, pretože o 
ne žiadatelia nejavia záujem. Sú to okrem detí s 
postihnutím aj deti rómske. 
Poslednou aktivitou, ktorou sa združenie 
zvidite¾nilo na verejnosti je kampaò "H¾adá sa 
mama a oco", cie¾om je motivova� ¾udí, aby sa 
rozhodli prija� die�a z detského domova do rodiny, ale aj motivova� nás všetkých, aby 
sme takéto rodiny podporovali aspoò svojim pochopením. 

ZAPOŽIÈIAVANIE MAGNETOTERAPEUTICKÉHO 
PRÍSTROJA 

Výkonný výbor OMD rozhodol, že magnetoterapeutický prístroj sa bude môc� 
zapožièiava� èlenom OMD za poplatok 10 Sk/denne na obdobie jedného mesiaca. Pred 
zapožièaním sa s vypožièiavate¾om uzatvorí zmluva. 
Záujemcovia, ohláste sa telefonicky na tel. è.: 02/4341 1686, 4341 0474 alebo písomne: 
OMD v SR, Banšelova 4,  821 04  Bratislava 2. 
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MarkízaText str. 839 - stránka OMD
V snahe by� s Vami v èo najužšom spojení sme oslovili redakciu MarkízaTextu o 
pridelenie stálej stránky, na ktorej by sme mohli informova� o našej aktuálnej èinnosti. 
OMD už v minulosti mala stránku na MarkízaTexte, ale keïže bola aktualizovaná 
sporadicky, musela by� z obrazovky stiahnutá. My sme zaèali rokovanie s pani 
Mikudovou, ktorá nám vyšla v ústrety, no a teraz je tu strana 839 pre Vás. Ak máte nejaké 
návrhy, èo by na tejto stránke mohlo by�, tak nám ich napíšte, e-mailujte èi 
zaesemeskujte. Ako prvý konkrétny výsledok rokovania máme možnos� uverejni� 
oznam o h¾adaní osobných asistentov pre užívate¾ov osobnej asistencie mimo 
Bratislavy. Ak by ste mali záujem o uverejnenie inzerátu, zavolajte do sídla OMD. 
Inzerát bude uverejnený na spomínanej stránke OMD, str. 839. Ozaj, a obèas sa mrknite 
na teletext, aby ste vedeli, èo je nové.

Chcete ís� do divadla?
Máte na pláne cestu do Bratislavy a chcete ju spoji� s kultúrou? 
Èo takto ís� do Divadla P. O. Hviezdoslava. Divadlo je bezbariérové, až na jeden 
schodík. Držite¾ preukážky �ZP má z¾avu 50% a pri �ZP-S má z¾avu aj jeho sprievod. 
To isté platí aj pre operu SND, alebo èinohru Malú Scénu, ibaže tieto sú bariérové.
Èo treba urobi�? Zisti� si program. Kde? Na MarkízaTexte str. 406, èi internete 

 A zavola�, zaesemeskova� alebo e-mailova� k nám, do OMD. Najlepšie 
aspoò týždeò vopred, nech máte dobré miesto. Nezabudnite na èíslo svojho preukazu 
�ZP, aby ste si mohli uplatni� z¾avu! Lístky kúpime my a vy si ich vyzdvihnete v 
priestoroch OMD, prípadne sa dohodneme inak. Peniaze nám dáte pri prevzatí lístkov. 

Humanitný sklad s pomôckami
Slovenská humanitná rada spravuje v Bratislave sklad s rôznymi pomôckami (vozíky, 
chodítka, postele, zdviháky a iné), ktoré 
už boli používané, ale sú poväèšine 
zachovalé, prípadne potrebujú menšiu 
opravu. Na základe písomnej žiadosti 
Vám môžeme sprostredkova� takúto 
pomôcku. V prípade ak potrebujete 
mechanický vozík, napíšte nám do 
žiadosti rozmery sedaèky vozíka, 
prípadne iné potrebné informácie a 
telefonický kontakt.
Kontakt: OMD v SR, Banšelova 4,  
821 04  Bratislava
Tel./fax: 02/4341 0474, tel.: 02/4341 
1686, mobil: 0903 268 688, 
e-mail:

www.snd.sk.

 omd@computel.sk.
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H¾adáme šachistov
Ak je šach Vaša ob¾úbená hra a zároveò máte chu� zmera� svoje sily a zúèastni� sa 
šachových turnajov v Èeskej republike na budúci rok, ozvite sa nám do sídla v 
Bratislave na t.è. 02/43411686, 43410474 alebo pošlite svoj e-mail na adresu 
omd@computel.sk! H¾adáme hlavne mladých ¾udí, ktorí by prostredníctvom šachu 
chceli spozna� nových ¾udí a získa� nové skúsenosti. Radi by sme úèas�ou na turnajoch 
nadviazali spoluprácu s našimi èeskými susedmi a zároveò podporili mladých ¾udí v 
tejto aktivite. Èakáme na Vás!

Zasadnutie mimoparlamentného výboru
Na pôde Národnej rady SR sa uskutoènilo dòa 27.10.2003 zasadnutie 
mimoparlamentného výboru, ktoré zvolal poslanec Peter Bódy, èlen Výboru pre sociálne 
veci a bývanie. Okrem zástupcov organizácií obèanov so zdravotným postihnutím sa ho 
zúèastnili aj niektorí èlenovia výboru: Edith Bauerová, Eva Èerná, ¼ubica Navrátilová, 
Klára Sárkozy, riadite¾ka Odboru integrácie obèanov so ZP na MPSVR SR Mgr. Lýdia 
Brichtová. 
Predmetom rokovania boli Novela zákona o sociálnej pomoci a Návrh zákona o službách 
zamestnanosti. Prejednali sa pripomienky obèianskych združení. Požiadali sme 
poslanca Petra Bódyho, aby tieto pripomienky presadzoval.

Magické èaro Vianoc nevyprchalo ani po stároèia. Je vytvorené množstvom tradícií a 
zvykov. Obyèaje ¾udí zo všetkých kútov sveta sa navzájom posplietali a splynuli do seba, 
aby tak vytvorili tú zvláštnu atmosféru, na ktorú sa tešíme celý rok. Spomeniem Vám v 
skratke najznámejšie dni tohto obdobia a fakty, ktoré podmienili ich tradovanie.
ADVENT  - je obdobie oèakávania príchodu Spasite¾a na svet. Latinské slovo "advent" 
znamená "príchod". Obdobie adventu bolo rôzne, ale od 11. storoèia sa traduje štyri 
týždne pred Štedrým veèerom. Poèas adventu boli zakázané zábavy, ¾udia sa mali postit 
a venova� sa zbožnému rozjímaniu. Posledné tri nedele pred Vianocami sú známe ako 
bronzová, strieborná a zlatá. Tridsiateho novembra dostávajú deti adventné kalendáre. V 
kalendároch je 24 sladkostí. Die�a si každý deò zoberie jednu sladkos� a tak vie, ko¾ko 
dní ho ešte èaká do Štedrého veèera.
SVÄTÝ ONDREJ (30.11.) - je zaèínajúci deò vianoèných príprav. Ondrej bol žiakom 
sv. Jána Krstite¾a a stal sa Kristovým apoštolom. Po Ježišovej smrti neprestal káza� jeho 
uèenie, za èo zaplatil životom. Sv. Ondrej bol považovaný za patróna neviest a preto sa v 
tento deò všetky slobodné dievèatá pokúšali spozna� svojho ženícha. Èastým zvykom 
bolo liatie olova cez ucho k¾úèa do vody. Tvar stuhnutého olova urèoval, èo dievèinu 
èaká. To však záviselo od fantázie veštiacej dievèiny. O polnoci sa búchalo na kurín. Ak 
sa ozval kohút - dievèa v dome bude ma� do roka svadbu. Ak sa ozvala sliepka - dievèa 
nasledujúci rok zostane na ocot. 
SVÄTÁ BARBORA (4.12.) - žila v 3. storoèí v rodine bohatého kupca, nepriate¾a kres-
�anov. Ona bola kres�anka. Keï sa o tom otec dozvedel, prikázal jej aby sa kres�anstva 
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vzdala. Neposlúchla a tak bola umuèená a nakoniec rukou otca zomrela. Na sviatok sv. 
Barbory chodievajú ženy obleèené v bielom a rozdávajú de�om darèeky - poslušným 
sladkosti a neposlušným metlièku. Ak si na sv. Barboru odrežete a dáte do vázy vetvièku 
èerešne, na Vianoce vám rozkvitne. Mladé dievèatá si rozkvitnuté vetvièky dávali na 
polnoènú omšu za pás. Mládenec, ktorý si od dievèiny vetvièku zobral a dal za klobúk, 
vyznal jej touto formou verejne lásku.
SVÄTÝ MIKULÁŠ (6.12.) - žil v 3. storoèí v kres�anskej rodine. Pomáhal chudobným, 
ktorých aj obdarúval. Pod¾a tejto tradície si aj my na Mikuláša navzájom dávame darèe-
ky. Deti dostávajú ovocie a sladkosti. Ak boli neposlušné, ujdu sa im zemiaky alebo 
uhlie. Sv. Mikuláš sa stal patrónom námorníkov, rybárov a prievozníkov.
SVÄTÁ LUCIA (13.12.) - žila v 3. storoèí v rodine zámožného kres�ana. Po otcovej 
smrti ju matka chcela vyda� za bohatého pohana. To Lucia odmietla a navzdory nápadní-
kovi rozdala svoje veno. Ten ju obvinil z tajného kres�anstva, za èo zomrela rukou kata. 
Lucia sa tak stala symbolom èistoty a preto sa od tohto dòa horlivo upratuje a èistí, aby na 
Vianoce bolo všetko v poriadku. Stala sa patrónkou priadok a krajèírok.
ŠTEDRÝ DEÒ (24.12.) - hovorilo sa mu vigília, t.j. predveèer slávnosti, lebo predchá-
dza dòu Kristovho narodenia. V tento deò sa až do veèere držal pôst a popritom sa robili 
všakovaké èary, týkajúce sa budúcnosti, úspechov v hospodárení i v osobnom živote. Z 
východom prvej hviezdy na oblohu sa pôst skonèil a rodina zasadla k štedrej veèeri. Tá 
bola spojená s mnohými zvykmi: jedia sa oblátky s medom, ryba, prekrajuje sa jabåèko, 
pod obrusom nesmie chýba� peniaz a šupiny z kapra, v orechovej šupinke plávajú zapá-
lené svieèky... Po veèeri sa rozba¾ujú darèeky, ktoré si dávajú èlenovia rodiny pod ozdo-
bený stromèek. ¼udia si kedysi dávali len skromné darèeky: jablko - symbol zdravia, 
orechy - symbol múdrosti, pre dievèatá ozdoba - symbol krásy a budúceho š�astia, mince 
- aby bol úspešný nastávajúci rok.
BOŽIE NARODENIE (25.12.) - je deò narodenia Krista. Tento deò je aj u nás uctievaný 
ako jeden z najväèších kres�anských sviatkov roka. Na Božie narodenie sa nepracovalo, 
nerobili sa ani najmenšie domáce práce, znamenalo by to ve¾ké neš�astie. Tento deò sa 
traduje ako èas rodinných stretnutí a pokoja.
SVÄTÝ ŠTEFAN (26.12.) - bol Kristovým uèeníkom a neskôr sám šíril kres�anskú 
vieru, za èo bol pod hradbami Jeruzálema ukameòovaný. Stal sa patrónom koní a koled-
níkov. V tento deò chodievajú koledníci po do-
moch spieva� koledy, za èo dostávajú výslužku. 
Deò vrcholí veèernými Štefanskými zábavami.
Ku ktorej pranostike je nakreslený nasledu-
júci obrázok?
Martin prichádza na bielom koni (11.11.)
Na Katarínu sneh už klope na oblok (25.11.)
Barbora - �ahá sane do dvora (4.12.)
Na Adama, na Evu - èakajte oblevu (24.12.)
Biele Vianoce - zelená Ve¾ká noc
Na Tri krále zima stále (6.1.)
Január dobrý je, keï chotár biely je.

Obrázok si vyfarbi a mne pošli správnu odpoveï.
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Ozdoby zo slaného cesta
Slané cesto patrí k najlacnejším materiálom a dá sa dobre formova�. Po usušení sa môže 
farbi� temperovými farbami alebo rôznymi lakmi. Slané cesto sa pripravuje nasledovne: 
do misy nasypeme šálku múky, šálku soli a pomiešame. Opatrne prilievame zhruba šálku 
vody, aby cesto nebolo ani pririedke, ani pritvrdé. Rukou vypracujeme cesto podobné 
plasteline. Na kuchynskú dosku dáme mastný papier a cesto na òom rozva¾káme na 
hrúbku 5 mm. Formièkou vykrajujeme alebo príborovým nožíkom vyrezávame rôzne 
tvary. Zdobi� ich môžeme rôznym korením, drobnými kúskami cesta a dierky robíme 
špáradlom. Ak chceme, aby bolo cesto trblietavejšie, dáme namiesto 1 šálky soli 2 šálky. 
Keï máme výrobky hotové, poukladáme ich na plech a pri miernej teplote v rúre sušíme 
2-3 hodiny. Dvierka na rúre by mali by� mierne pootvorené. Usušené a vychladnuté 
výrobky môžeme ma¾ova� alebo lakova�. Trblieta� sa budú ak ich už nièím neupravíme. 
Týmto spôsobom si môžete vyrobi� ozdoby na stromèek, podobné medovníèkom, alebo 
rôzne hraèky a ozdoby do bytu. Výrobky sú len na ozdobu, nie na jedenie!

 
Milí priatelia!                 
Chcela by som Vám - všetkým posla� nejaký darèek. To ale nie je možné. A tak Vám      
posielam aspoò pár priate¾ských rád do života.    
Pár priate¾ských rád do života.

               
Maj odvážne sny! S nimi je život ove¾a zábavnejší. A naviac, ak nebudeš SNÍVA�, nemá

                     
sa Ti èo splni� a to by bola škoda! Neboj sa urobi� chyby a pouè sa z nich! Mýli� sa je

                
predsa ¾udské. Kto niè nerobí, niè nepokazí, ale tiež sa niè nenauèí a nevyskúša niè NOVÉ!

              
Maj oèi otvorené! To je ten najlepší spôsob ako OBJAVI� zaujímavých ¾udí, myšlienky a

    
nápady. Maj rados� z

   
obyèajných vecí! Niekedy

     
si len tak vyjdi na prechádz-

      
ku a pozeraj okolo seba.

   
Pozoruj STROMY alebo

      
nebo, to Ti dá SILU. Buï

  
prístupný názorom

     
¾udí! Hlavne tých na prvý

    
poh¾ad odlišných! Práve oni

    
èasto prinášajú ten potrebný

    
NOVÝ IMPULZ! Ale v

 
prvom rade...

  
Mgr. Eva Köbölová 

Oslobodite¾ov 11  
984 01 Luèenec
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