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OZVENA je spravodajca pre ºudí postih-
nut˘ch nervovosvalov˘mi ochoreniami
a ich priaznivcov. Vydáva ju Organizácia
muskulárnych dystrofikov v SR (OMD
v SR). âitateºom v nej priná‰ame informá-
cie o organizaãn˘ch záleÏitostiach OMD,
o v˘skume a lieãbe nervovosvalov˘ch 
ochorení, zákonn˘ch opatreniach a oblas-
tiach spojen˘ch so Ïivotom postihnut˘ch
ºudí a ìal‰ie aktuality.

Nervovosvalové ochorenia predstavujú
veºkú skupinu rôznorod˘ch postihnutí
kostrov˘ch svalov a periférnych nervov.
Ich spoloãn˘n príznakom je postupn˘ 
v˘voj slabosti svalov, ãasto sprevádzan˘
zmen‰ovaním ich objemu. Preto o ºuìoch
s takto postihnut˘mi svalmi hovoríme ako
o muskulárnych dystrofikoch. Nervovo-
svalové ochorenia postihujú deti aj dospe-
l˘ch. Celkov˘ poãet osôb s nervovosvalov˘-
mi ochoreniami sa na Slovensku odhaduje
na 5 000. Îivot s muskulárnou dystrofiou
priná‰a kaÏdému postihnutému a jeho ro-
dine veºa váÏnych problémov.

OMD v SR je obãianske zdruÏenie 
s celoslovenskou pôsobnosÈou. V rámci 
svojich moÏností presadzuje ‰pecifické po-
treby obãanov s veºmi ÈaÏk˘m telesn˘m
postihnutím, najmä ºudí na vozíku a imo-
biln˘ch, poukazovaním na spôsoby rie‰e-
nia ich Ïivotn˘ch situácií. Poskytuje pora-
denstvo pre obãanov s ÈaÏk˘m telesn˘m
postihnutím.

OMD v SR je v zahraniãí ãlenom európ-
skej aliancie zdruÏujúcej národné orga-
nizácie muskulárnych dystrofikov a odbor-
níkov (EAMDA). Na domácej pôde je 
ãlenom Slovenskej humanitnej rady a
Národnej rady obãanov so zdravotn˘m
postihnutím.

âinnosÈ OMD v SR je finanãne nároãná.
Vìaka va‰im dobrovoºn˘m finanãn˘m prí-
spevkom pomáhame t˘m, ktorí sú na po-
moc naozaj odkázaní.
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„Zdraví, nemocní“
Nie je obãas zlé spraviÈ zo seba cho-

rého a nemohúceho, pravda? Ja ne-
viem, lebo ja sa zo „statusu“ ãloveka
s postihnutím uÏ asi „nevyvleãiem“
a zostane mi prischnut˘ do konca
Ïivota... Hovorím v‰ak k ºuìom, ktorí
tak radi vyuÏívajú to málo „vymoÏe-
ností“, ktoré nám postihnutie ponúka,
predov‰etk˘m parkovaÈ na vyhrade-
nom mieste, odviezÈ sa v˘Èahom... maÈ
prednosÈ pri pokladni a pod. 

Je neuveriteºné, ako sa zdraví ºudia
zaãnú zle cítiÈ, keì sa ocitnú v blíz-
kosti supermarketov, alebo nejak˘ch
úradov, kde je potrebné zaparkovaÈ...
uÏ poãas parkovania ich ovládne
neuveriteºná slabosÈ doln˘ch konãatín
a nezostáva im niã iné, len sa „upichnúÈ“ na miesto vyhradené voziãkárovi...
Poznáte to sami, zdrav˘m ºuìom je veºmi zaÈaÏko prejsÈ pár krokov ku
vchodu, veì tie parkoviská pred obdchodmi sú také rozºahlé, ‰iroko-ìaleko
nedovidí‰ konca a e‰te sa tam terigaÈ aj s pln˘m nákupn˘m ko‰om? A e‰te sa
aj vy‰tveraÈ do toho obrovského auta, to chce veºa energie. To teda nie, na ão
sú tam vyhradené miesta? Veì voziãkár si aj tak sedí na zadku a vezie sa...

Posledná skúsenosÈ, pri márnom hºadaní vhodného miesta na parkovanie
pred ist˘m bussinescentrom, sme oslovili mestského policajta, mohli by ste
nieão urobiÈ s t˘m, aby autá, ão nám parkujú na vyhradenom mieste odi‰li?
Mil˘ chlapík hovorí: Pani, práve sa na to chystáme. E‰te nám ‰ikovne podrÏal
miesto, ktoré sa práve uvoºnilo a poìho zakladaÈ „papuãe“ nespratníkom.
Normálne mi to zlep‰ilo náladu, Ïe by spravodlivosÈ predsa len obãas videla
apoÀ na jedno oko? 

V˘Èahy predov‰etk˘m v zdravotníckych zariadeniach sú ìal‰ia kapitola, kde
sa zdraví stávajú chor˘mi, len na tú krátku chvíºu pobytu vo v˘Èahu, akonáhle
sa dostanú na zvolené poschodie, uÏ si veselo utekajú za svojimi povin-
nosÈami...

Otvorí sa v˘Èah, voziãkár ãaká pred v˘Èahom... vo v˘Èahu kopec zdrav˘ch...
v‰etci pozerajú na voziãkára, ale ani jeden nevystúpi a nepovie, nech sa páãi,
ja môÏem ísÈ aj schodmi... Prípadne sa do v˘Èahu nahrnú, preskakujúc
v‰etk˘ch, ktorí sú pomal‰í ako oni...

Hovorím z vlastnej skúsenosti a viem, Ïe nie som sama... Aj minule, pri‰iel
takmer pln˘ v˘Èah, pani, ktorá s nami ãakala mi hovorí, poìÈe, poìte, a ‰up,
rovno pred mojim nosom mi zastrela vstup svojou objemnou postaviãkou...
neuveriteºné...aj na chvíºu stratíte reã, aj by ste daão ‰tipºavé povedali, ale ão
budete vychovávaÈ tetu, ão vám môÏe byÈ mamou? 
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Sedmoro spôsobov 
ako vozíãkarovi spríjemniÈ deÀ

Je to také jednoduché... Napriek tomu som si niektoré z t˘chto vecí
neuvedomoval, preto myslím, Ïe je dobré ich podaÈ ìalej.

1. Keì vidíte, Ïe sa k vám blíÏi ãlovek na vozíku a niekto ten vozík tlaãí, po-
zrite sa do oãí tomu na vozíku, nie tomu za ním. To isté platí o komunikácii,
skúste sa rozprávaÈ skôr s ãlovekom na vozíku. Jednu vec poãúvam stále,
a síce, Ïe sa ãasto cítia, ako keby tam ani neboli, keì niekoho stretnú. ªudia
ich vidia z diaºky a potom uhnú pohºadom. 

2. Nenechávajte psov ‰piniÈ na chodník, najhor‰ia vec prichytená na koleso vo-
zíka je fakt takáto ná‰ºapná mína.

3. To isté platí o Ïuvaãkách, lepkav˘ch rozcumºan˘ch cukríkoch a pod.
Z chodníka na koleso, z kolesa na ruky, nálada v ãudu. 

4. Ak sa vám stane, Ïe nejakého voziãkára tlaãíte, uvedomte si, Ïe vozík je
jeho roz‰íren˘m telom, aspoÀ mnohí to tak cítia. Nepoklepkávajte prstami
po rúãkach, neopierajte sa oÀ, nie kaÏd˘ z nich to dobre zná‰a. 

5. SnaÏte sa kamaráta vÏdy zaparkovaÈ tak, aby sa zaujímavé veci v okolí diali
v jeho zornom poli. 

6. Ak sa s niek˘m na vozíku dlh‰ie rozprávate, sadnite si alebo inak dostaÀte
svoje oãi na úroveÀ jeho. Mnohí majú problémy s chrbticou a od toºkého
pozerania dohora ich potom bolia krky. 

7. Zabudnite na vozík. KaÏd˘ ãlovek na Àom má nejaké záºuby, svoj Ïivot.
A zlámaná chrbtica je na Àom len málokedy tá najzaujímavej‰ia vec. 

Autor: Martin ,Poldo’ Poliaãik 
Prevzaté: www.sme.sk , utorok 14. augusta 2007 09:05 
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Od januára 2007 je spusten˘ 
projekt Európskej komisie 

v oblasti nervovosvalov˘ch ochorení pod názvom
TREAT - NMD

Radi by sme Vás informovali o v˘znamnom projekte TREAT-NMD. Táto
európska „SieÈ excelentnosti“ (Network of Excellence) v oblasti nervovo-
svalov˘ch ochorení (NSO, anglická skratka NMD) práve rozbieha svoju ãinnosÈ.

Po rozsiahlom lobingu Európskej organizácie pre vzácne choroby
(EURORDIS), francúzskej Organizácie muskulárnych dystrofikov (AFM)
a ìal‰ích pacientskych skupín a klinick˘ch lekárov bol projekt podporen˘
Európskou komisiou (EC) a je financovan˘ grantom v rámci 6. Rámcového
Programu (6th Framework Programme).

Jedn˘m z lídrov projektu je Kate Bushby, profesorka neurológie z „Institute
of Human Genetics, University of Newcastle upon Tyne“ z Veºkej Británie.

TREAT-NMD sa zameriava na rozvoj lieãby NSO, s dôrazom na Duchennovu
muskulárnu dystrofiu a spinálnu muskulárnu atrofiu. Lekári, vedci, zástup-
covia priemyslu a pacientske organizácie budú úzko pracovaÈ, aby zlep‰ili
diagnostiku, starostlivosÈ a lieãbu t˘chto ochorení, a to viac koordinovan˘m
a efektívnym spôsobom.

V projekte definované témy zah⁄Àajú aj nasledujúce aktivity:
• tvorba harmonizovan˘ch biobaniek a pacientskych registrov,
• definovanie a harmonizácia diagnostick˘ch kritérií,
• definícia v˘stupn˘ch meraní klinick˘ch skú‰ok a beÏnej starostlivosti,
• harmonizácia ‰tandardov starostlivosti,
• hodnotenie in vitro a in vivo screeningov˘ch metód a modelov ochorení.

Veríme, Ïe práve tento projekt zlep‰í zdravotnú starostlivosÈ o pacientov
a naozaj bude viesÈ k nájdeniu prv˘ch lieãebn˘ch postupov na svalové ocho-
renia. PovaÏujeme to za mimoriadne dôleÏit˘ medzník v histórii v˘skumu
NSO. Zvlá‰È dúfame, Ïe projekt TREAT - NMD je a bude zaujímav˘ aj pre
slovensk˘ch lekárov a ‰pecialistov a v˘sledky projektu budú aplikované aj na
Slovensku. A prinesú skvalitnenie starostlivosti o na‰ich pacientov s NSO,
ktorí sú stále mimo záujmu mnoh˘ch lekárov a starostlivosÈ o nich je
chaotická a neorganizovaná.

Predstavenie projektu a jeho cieºov:
„TREAT - NMD“
„Translanãn˘ v˘skum v Európe- diagnostika a lieãba nervovosvalov˘ch

ochorení“
V oblasti nervovosvalov˘ch ochorení (ìalej NSO) máme nov˘ akronym
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(skratka, ktorá znamená nové slovo), a t˘m je TREAT - NMD. Vznikol zo zaãia-
toãn˘ch písmen anglick˘ch slov Translational Research in Europe - Assesment
and Treatment of Neuromuscular Diseases, priãom skratka TREAT znamená po
anglicky aj „lieãiÈ, lieãba“ a NMD je skratka, ktorá v˘znamom zodpovedá
slovenskej skratke „NSO“. 

TREAT - NMD je názov projektu - Siete excelentnosti (Network of Excellen-
ce), ktorá je od 1. januára 2007 finanãne podporovaná Európskou komisiou
(EC) (Zmluva 036825). 

Prvé medzinárodné stretnutie interdisciplinárnej siete (odborníkov a in˘ch zú-
ãastnen˘ch) sa konalo od 18. do 19. januára 2007 v „Genocentre“ v Evry vo
Francúzsku. Toto stretnutie slúÏilo na vymedzenie cieºov a akãného plánu projektu. 

Európska komisia publikovala prv˘ návrh ‰tvrtej a poslednej v˘zvy 6. Rám-
cového programu pre v˘skum a technologick˘ rozvoj (6th EU Framework
Programme for Research and Technological Development - FP6) uÏ skoro pred
dvoma rokmi. 

Rámcov˘ program je súhrn ãinností, ktor˘ má na európskej úrovni finan-
covaÈ a podporovaÈ európsky v˘skum zaloÏen˘ na spolupráci. 

Podanie návrhov projektov je moÏné len ako odpoveì na v˘zvu na pred-
kladanie projektov. 

Európska komisia vyhlásila v˘zvu na SieÈ excelentnosti pre vzácne dediãné
nervovosvalové ochorenia (ide o formu grantu) po úspe‰nom lobingu Európ-
skej organizácie pre vzácne ochorenia (EURORDIS), Asociácie muskulárnych
dystrofikov vo Francúzsku (AFM) a niekoºk˘ch ìal‰ích nervovosvalov˘ch v˘-
skumn˘ch skupín.

Ciele tejto Siete boli naãrtnuté vo v˘zve - rozdeliÈ odborné znalosti medzi
základn˘ v˘skum, klinick˘ch lekárov a zástupcov priemyslu, aby sa rozvíjali
technologické a metodologické nástroje z pohºadu zr˘chlenia vypracovania
nov˘ch lieãebn˘ch metód pre vzácne nervovosvalové ochorenia.

·pecifické technologické a metodologické nástroje definované vo v˘zve
zah⁄Àajú napr. zvieracie modely, databázy, biobanky a metódy úãinného
hodnotenia. 

ÎiadosÈ na takúto SieÈ excelentnosti bola podaná na EÚ v novembri 2005.
Podanie Ïiadosti bolo koordinované Univerzitou v Newcastli vo Veºkej
Británii, financované francúzskou AFM a podporovalo ju ìal‰ích 19 partnerov
z 11 európskych krajín.

SieÈ excelentnosti sa lí‰i od EÚ projektov˘ch grantov v tom, Ïe sa nefinan-
cuje ‰pecifická téma v˘skumu, ale je financovaná „integrácia“ - spojenie
zainteresovan˘ch strán z nejakej ‰pecifickej oblasti s cieºom vytvorenia trvalej
infrak‰truktúry, ktorá pomôÏe udrÏaÈ a zlep‰iÈ excelentnosÈ (hodnotu). Po
dlhom pripomienkovom konaní bola koneãne ÏiadosÈ o grant odsúhlasená
a zmluva s Európskou komisiou bola podpísaná v decembri 2006. Ako koneãn˘
cieº projektu TREAT - NMD bolo urãené zr˘chlenie napredovania vo v˘voji
úspe‰ného vylieãenia. 

SieÈ bola podporená grantom vo v˘‰ke 10 miliónov EURO na obdobie
piatich rokov. 
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V˘sledky, ktoré sa oãakávajú na ceste v˘voja nov˘ch lieãebn˘ch metód
z laboratórii do klinickej praxe, sú jasne definované:
1. Vytvorenie siete Koordinanãného centra a komunikaãnej platformy,

v ktorej medziach bude fungovaÈ Medzinárodné centrum excelentnosti
pre v˘skum a manaÏment NSO. Koordinaãné centrum bude maÈ nepre-
trÏitú a samostatnú ‰truktúru, ktorá zaistí dlhotrvajúcu uÏitoãnosÈ v˘sled-
kov z v˘skumu a klinickej praxe a zaistí priebeÏnú aplikáciu nástrojov
a metód vyvinut˘ch v budúcnosti do prierezov˘ch okrajov˘ch lieãebn˘ch
postupov pre NSO (cutting - edge therapeutics) ako celku.

2. Rozvoj biobaniek a pacientskych databáz ako zjednoteného zdroja signi-
fikatn˘ch a jasne definovan˘ch skupín pacientov a ich zdravotného stavu
a ako zdroj biologick˘ch materiálov. V súãasnosti ide o urgentnú potrebu
pre klinické skú‰ky v oblasti NSO. Biobanky a databázy budú predstavovaÈ
trval˘ zdroj aj pre budúce klinické skú‰ky.

3. Implementácia Koordinaãného centra pre klinické skú‰ky, ktoré bude po-
skytovaÈ rady v oblasti problematiky protokolov, v oblasti regulaãnej
a ‰tatistickej podpory.

4. V˘voj ‰tandardov hodnotenia metodologick˘ch a sreeningov˘ch techník
u rôznych zvieracích modelov a bunkov˘ch systémov, ktoré sú relevantné
pre NSO.

5. Rozvoj ‰irokej ‰kály podpory produkcie materiálov urãen˘ch na klinické
skú‰ky prierezov˘ch okrajov˘ch lieãebn˘ch metód NSO (cutting-edge
therapeutics), ktoré zah⁄Àajú toxikológiu, bezpeãné ohodnotenie, rozvoj
a evaluácia metód ich systematického dodávania.

6. Definícia v˘stupn˘ch meraní pre hodnotenie svalovej morfológie, sily,
funkãnosti, hodnotenie kvality Ïivota a biomarkerov progresie ochorenia.

7. Definícia ‰tandardov starostlivosti a diagnostiky vrátane v‰etk˘ch
aspektov multidisciplinárneho manaÏmentu.

8. Rozvoj tréningov˘ch, v˘menn˘ch a mobilizaãn˘ch programov s cieºom
vzdelávaÈ klinick˘ch lekárov, v˘skumníkov a ‰tudentov vo v‰etk˘ch t˘chto
procesoch, aby sa zaistila dlhotrvajúca vedúca pozícia európskeho
v˘skumu v oblasti NSO.

9. Rozvoj a zv˘‰enie komunikácie s pacientskymi organizáciami a ‰ir‰ie
zverejnenie problematiky nervovosvalov˘ch ochorení a ich lieãby.

10. Roz‰írenie siete o krajiny z V˘chodnej Európy a zaloÏenie spolupracujúcej
platformy v oblasti NSO. 

Medzi 21 zakladajúcich partnerov Siete patria pracovníci základného v˘sku-
mu, klinickí lekári, zástupcovia priemyslu a pacientske organizácie z oblasti
NSO. Poãet partnerov sa bude poãas trvania Siete excelentnosti roz‰irovaÈ.
Vítané sú ìal‰ie strany, ktoré sa môÏu zúãastniÈ siete prostredníctvom medzi-
národného záujmového klubu. Takto môÏe byÈ TREAT - NMD skutoãne zdro-
jom pre celú komunitu.

Poãiatoãn˘ dôraz siete bude na v˘skume Duchennovej muskulárnej dystro-
fie a spinálnej muskulárnej atrofie.
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TREAT - NMD vydláÏdi cestu novej éry - medzinárodnej spolupráci základ-
ného a klinického v˘skumu v oblasti NSO, aby sa zr˘chlil prenos prierezov˘ch
okrajov˘ch lieãebn˘ch metód (cutting-edge therapeutics) do klinickej praxe.

Viac informácii o tejto iniciatíve získate na webstránke TREAT - NMD.
Otázky sú vítané.

Profesor Kate Bushby
Profesor Volker Straub
Institute of Human Genetics, University of Newcastle, Newcastle upon Tyne
âlánok uverejnen˘: Muscle news from around the world/ Neuromuscular

Disorders 17 (2007) 269 - 271 

Partnerské organizácie projektu TREAT - NMD:

Belgicko: Université Catholique de Louvain
Fínsko: Helsingin yliopisto
Francúzsko: Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale

Association Francaise contre les Myopathies/Genethon/Institut
de Médicale
European Organisation for Rare Disease
GenoSafe SAS
ACIES

Holandsko: Leiden University Medical Center
European Neuromuscular Centre

Nemecko: Muskeldystrophie - Netzwerk e.V.
Maìarsko: Fodor Jozsef National Center for Public Health
·panielsko: Universitat Autónoma de Barcelona
·vajãiarsko: Biozentrum/University of Basel

Santhera Pharmaceuticals (·vajãiarsko) Ltd
·védsko: Karolinska Institute
Veºká Británia: Newcastle University (Koordinanãné centrum)

Imperial College of Science, Technology and Medicine
VASTox plc
King’s College London
Medical Research Council

Viac informácií získate:
Koordinaãné centrum TREAT-NMD, Institute of Human Genetics, Newcastle

University
www.treat-nmd.eu, info@treat-nmd.eu, +44 (0)191 241 8605

PreloÏila: Mária Duraãinská
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5. Zasadnutie Pracovnej spoloãnosti pre umelú
pºúcnu ventiláciu v domácom prostredí

a odvykanie od respirátora (AG)

(7. 6. - 9. 6. 2007 v Lüdenscheide)

Od 7. 6. do 9. 6. 2007 sa konalo v Lüdenscheide tohtoroãné zasadanie
Pracovnej spoloãnosti pre umelú pºúcnu ventiláciu v domácom prostredí
a odvykanie od respirátora (AG). S t˘m bolo druh˘ raz spojené Sympózium
umelej pºúcnej ventilácie Nemeckej spoloãnosti pre pneumológiu a medicínu
umelej pºúcnej ventilácie.

Organizátorom okolo prezidenta kongresu pána prof. Lorenza z Lüden-
scheidu, sa podarilo prilákaÈ na veºmi zaujímav˘ program cez 800 úãastníkov
do tamoj‰ieho kultúrneho domu. Na 35 predná‰kach, viac neÏ 20 worksho-
poch a seminároch ako aj pomocou 20 plagátov sa dalo informovaÈ a disku-
tovaÈ o moÏnostiach a hraniciach umelej pºúcnej ventilácie v domácom
prostredí a tieÏ o medicínskych aspektoch lieãby na jednotke intenzívnej
starostlivosti pri umelej pºúcnej ventilácii.

Otváracie podujatia

Podujatie sa zaãalo zvyãajn˘m spôsobom vo ‰tvrtok poobede s 10 work-
shopmi na rozdielne oblasti problému, z ktor˘ch kaÏdá bola ponúknutá dva
razy. Témy boli medzi in˘mi princípy a prax umelej pºúcnej ventilácie, porucha
prehætania a odsávanie pri dlhodobej umelej pºúcnej ventilácii, organizácia
ìal‰ej starostlivosti o ºudí na umelej pºúcnej ventilácii po jednotke intenzívnej
starostlivosti alebo aj poradenstvo s ºuìmi na prístrojovej umelej ventilácii
a s ich rodinn˘mi príslu‰níkmi. Následne sa konalo tohtoroãné zhromaÏdenie
ãlenov so správou predstavenstva a rôznymi pracovn˘mi skupinami ako aj
nová voºba predstavenstva a prezidenta kongresu na rok 2009. Prezident
kongresu oficiálne otvoril podujatie v piatok ráno v takmer úplne obsadenej
hlavnej sále. Prv˘ blok predná‰ok o aspektoch kvality Ïivota ºudí na umelej
pºúcnej ventilácii sa zaãal pre v‰etk˘ch úãastníkov veºmi pôsobivo, veºmi
osobnou správou dvojiãiek Brandtovcov z Bonnu, ktoré obe ochoreli na SMA.
Hovorili o svojich skúsenostiach s umelou pºúcnou ventiláciou. V tomto prí-
spevku bolo zreteºné, ão vytvára kvalitu Ïivota, napr. ÏiÈ bez d˘chavice
a bolestí, môcÈ hovoriÈ a zdôveriÈ sa niekomu a viesÈ Ïivot podºa svojich
predstáv. Dôrazne sa ukázalo, ão je moÏné napriek umelej pºúcnej ventilácii
a telesnému obmedzeniu.
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Tematické predná‰ky 

Priv. Doc. Dr. Windisch z Freiburgu hovoril o moÏnostiach a ÈaÏkostiach
posúdenia a merania kvality Ïivota. U ºudí na umelej pºúcnej ventilácii zohrá-
va obzvlá‰È dôleÏitú úlohu stupnica SRI (Severe Respiratory Insufficiency).
Obzvlá‰È zaujímavé boli pritom aj v˘sledky ‰túdie QUALIHOV, v ktorej sa u 135
postihnut˘ch viac neÏ 1 rok po zavedení umelej pºúcnej ventilácie zbierali
údaje o v‰eobecnej a ‰pecifickej kvalite Ïivota. UÏ po jednom mesiaci vyply-
nulo vo v‰etk˘ch podskupinách zreteºné zlep‰enie kvality Ïivota. Ostala viac
neÏ jeden rok stabilná. Na niÏ‰ích úrovniach sa ukázali rozdiely v skupinách.
PrevaÏujúce vedºaj‰ie úãinky umelej pºúcnej ventilácie boli miesta tlaku na
tvári, ako aj suché hrdlo. Po zavedení umelej pºúcnej ventilácie boli
neplánované pobyty v nemocnici podstatne zriedkavej‰ie.

Dr. Storre, rovnako z Freiburgu, referoval o zmenách d˘chania v noci. Minú-
tov˘ dychov˘ objem klesá zníÏením vdychového objemu v ‰tádiu synchrón-
neho spánku (non-REM) o cca. 20 % a v ‰tádiu paradoxného spánku dokonca
o takmer 40% (REM). To je u zdrav˘ch skoro bezv˘znamné, ale uÏ pri reduko-
vanom vdychovom objeme napr. v priebehu neuromuskulárneho ochorenia
má podstatn˘ vplyv a môÏe viesÈ k poãiatoãn˘m symptómom: poruchám
spánku, dennej únave alebo rann˘m bolestiam hlavy.

Prof. Schönhofer z Hannoveru prezentoval niektoré my‰lienky na tému
„Kvalita Ïivota na jednotke intenzívnej starostlivosti.“ Popri medicínsko-tech-
nickom rozvoji dosiahla kvalita Ïivota na jednotke intenzívnej starostlivosti od
80-tych rokov aj v ‰túdiách ãoraz väã‰í v˘znam. Zmeny v rytme spánku
a bdenia a zaÈaÏovanie hlukom predstavujú na jednotkách intenzívnej
starostlivosti zvlá‰tne poruchy. 30% reakcií prebudenia v spánku na jednot-
kách intenzívnej starostlivosti je podmienen˘ch tamoj‰ím hlukom. Zmeny
v osvetlení, rozdelenie jednotiek a jednoposteºové izby môÏu prispieÈ k za-
bráneniu t˘chto obmedzení. Veºk˘ v˘znam má aj komunikácia medzi rodin-
n˘mi príslu‰níkmi a o‰etrovateºsk˘m resp. lekárskym personálom ako aj
v rámci o‰etrovateºského tímu, aby sa zníÏilo napätie a strach. âiastoãne po-
trebné medicínske oddelenie od pacientov s vysoko nákazliv˘mi ochoreniami
by ale mohlo viesÈ aj k problému izolácie. 

V dvoch paraleln˘ch predná‰kov˘ch blokoch sa diskutovalo na jednej strane
o problémoch „weaning“ (odvykanie od umelej ventilácie) a na druhej strane
sa prezentovali a hodnotili technické inovácie z oblasti neinvazívnej umelej
pºúcnej ventilácie. 

Dr. Dreher z Freiburgu hovoril o mnohorakosti tzv. prístrojov Bilevel, ktoré
medzit˘m napriek podstatnému zmen‰eniu, dosiahli takú vysokú technickú
úroveÀ, Ïe sotva zaostávajú za prístrojmi na umelú pºúcnu ventiláciu na
klinikách. Dokonca aj design sa medzit˘m zohºadnil, aby pôsobil ão najmenej
ru‰ivo v domácom prostredí. Najnov‰ie spôsoby umelej pºúcnej ventilácie sú
AVAPS a spôsob TA. 

Dr. Wenzel z Klá‰tora Grafschaft predstavil inovácie v oblasti „interfaces“
(v‰etky ãasti, ktoré vedú vzduch medzi tvárou a prístrojom na umelú venti-
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láciu), t .z. maska, hadice, zvlhãovaã, filter. Poãet konfekãn˘ch masiek, ktoré
sú k dispozícii, sa stále zvy‰uje a existujúce modely sa stále ìalej zlep‰ujú
prispôsobením (zmeny veºkosti, zmeny vnútornej plochy). Napriek tomu nie
maska sama o sebe, ale jej individuálne prispôsobenie a individuálne
vyskú‰anie je stále potrebné. 

Filtre sú pri umelej pºúcnej ventilácii v domácom prostredí neoddeliteºné.
Ponúkané zvlhãovaãe na vdychovan˘ vzduch môÏu tieÏ len ohraniãene do-
siahnuÈ svoj cieº a skôr sa mali oznaãiÈ ako prostriedky na zabránenie
vysu‰enia. Pri zvlhãovaãoch, ktoré nekvapkajú, je pouÏitie vody z vodovodu
úplne postaãujúce. 

Prezentácie plagátov 

V dvoch ìal‰ích paraleln˘ch sedeniach na obed sa prezentovali v krátkych
predná‰kach plagáty a diskutovalo sa o nich. Zvlá‰tny v˘znam malo pritom
opätovné predstavenie v˘sledkov ‰túdie QUALIHOV pánom PD Dr. Win-
dischom z Freiburgu ako aj správa o parametroch d˘chania v priebehu
ochorenia u pacientov s amyotropnou laterálnou sklerózou od pána Dr. Czu-
daja z Hannoveru. UÏ pri úbytku inspiratórnej vitálnej kapacity (IVC) resp.
sekundovej kapacity (FEVI) pod 60% je moÏné stanoviÈ v noci nárast parciál-
neho tlaku kysliãníka uhliãitého (pCO2) nad 40 mmHg. Pri poklese pod 20%
stúpa pCO2 s najväã‰ou pravdepodobnosÈou nad 45 mmHg. Pomocou noã-
ného merania pCO2 je moÏné vãas stanoviÈ indikáciu na neinvazívnu umelú
ventiláciu.

Neinvazívna umelá pºúcna ventilácia 

Poobede predstavili rovnako v paraleln˘ch podujatiach na jednej strane
nové indikácie neinvazívnej umelej pºúcnej ventilácie (napr. preventívne nein-
vazívna umelá pºúcna ventilácia pred veºk˘mi operaãn˘mi zákrokmi ako
operácie aorty alebo aj pºúcne chirurgické zákroky) a na druhej strane sa
diskutovalo o o‰etrovateºsk˘ch aspektoch umelej pºúcnej ventilácie. 

Obzvlá‰È sa diskutovalo o vynikajúcej predná‰ke Priv. Doc. Dr. Friedricha
z Münsteru o hygienick˘ch opatreniach pri multirezistent˘ch pôvodcoch
choroby. Tie sú predov‰etk˘m v nemocniciach veºmi dôleÏité, pri umelej pºúc-
nej ventilácii v domácom prostredí majú v‰ak len mal˘ v˘znam.

Potom hovorila pani Bicková z Kolína o svojich skúsenostiach ako vedúca
o‰etrovateºskej sluÏby o zaloÏení a organizácii tejto sluÏby. Zdôraznila pritom
aj záÈaÏ v psychosociálnej oblasti u pacientov, ich rodinn˘ch príslu‰níkov
a spolupracovníkov. 

Dr. Czudaj z Hannoveru referoval o organizaãn˘ch opatreniach pri
vytvorení tímu, ‰pecializujúceho sa na umelú pºúcnu ventiláciu na klinike.
Rozli‰ujú sa dva rôzne varianty: ‰peciálne tímy zamerané na umelú pºúcnu
ventiláciu na jednotkách intenzívnej starostlivosti, Intermediate Care a nor-
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málne jednotky, ako aj druh˘ variant v‰eobecn˘ tím pre celú kliniku. V˘voj
tímu je pritom dynamick˘ proces a musí prebiehaÈ stupÀovito.

Autor tohto zhrnutia predstavil potom úãastníkom základy komunikácie
a poukázal na problémy komunikácie s ãlovekom na umelej pºúcnej ventilácii
a ºuìmi postihnut˘mi neuromuskulárnymi ochoreniami. Na záver prezentoval
mnohoraké moÏnosti podporovanej komunikácie, a s t˘m spojenú moÏnosÈ
úãasti na spoloãenskom Ïivote a zlep‰enie kvality Ïivota.

Nové postupy 

V ìal‰om sedení sa predstavili nové postupy v neinvazívnej umelej pºúcnej
ventilácii. Priv. Doc. Dr. Rosseauová z Berlína predstavila najprv patofyziológiu
(funkcia tela v chorobn˘ch podmienkach) v podmienkach pretlaku. Treba
zváÏiÈ najmä poruchy, vzniknuté nedostatoãnou ventiláciou tzv. kolaps
jednotliv˘ch ãastí pºúc (atelektáza) a príli‰n˘m nadutím pºúc (volutrauma).

Priv. Doc. Dr. Windisch z Freiburgu predstavil potom v˘hody a nev˘hody
rozdielnych spôsobov umelej pºúcnej ventilácie. Napriek osobnej obºube ani
o umelej pºúcnej ventilácii s nastavenou dávkou objemu (nastavenie urãitého
vdychového objemu, ktor˘ vyprodukuje prístroj na umelú ventiláciu) ani s na-
stavenou dávkou tlaku (nastavenie urãitého tlaku pri umelej pºúcnej
ventilácii, ktor˘ sa dosiahne) sa nedá vysloviÈ v‰eobecné odporúãanie. V ‰túdii
cross-over sa docielili pri oboch formách umelej pºúcnej ventilácii rovnaké
v˘sledky, priãom pri nastavenej dávke tlaku bolo umelé d˘chanie ãasto lep‰ie
tolerované. V˘znamná je samozrejme sila dychovej podpory cez prístroj. âím
viac postihnut˘ sám d˘cha, t˘m viac dychovej práce treba vykonaÈ, a t˘m sa
zniÏujú prestávky v ãinnosti dychovej pumpy. 

Profesor Köhler zo Schmallenbergu vysvetlil na záver metódu ventilácie
„time adapt“, ktorá sa pokú‰a kombinovaÈ v˘hody oboch základn˘ch foriem
umelej pºúcnej ventilácie. 

Znovuvytvorenie svalstva 

Poslednú sobotu bola najprv stredobodom pozornosti predná‰ka prof.
Gosselinka z Leuvenu, Belgicka. Hovoril o probléme znovuvytvorenia (dycho-
vého) svalstva u pacientov na umelej pºúcnej ventilácii. To má v˘znam najmä
pri umelej pºúcnej ventilácii po akútnych udalostiach. Pri vy‰etrení potkanov
sa ukázala uÏ po 24 hodinách podstatná 

slabosÈ bránice. Aj svalstvo konãatín stráca pri znehybnení r˘chlo na sile.
Pokoj na lôÏku je vlastne nefyziologick˘ a mal by byÈ indikovan˘ len pri
absolútnej nutnosti. Svalov˘ úbytok resp. svalová slabosÈ pri pokoji na lôÏku
sa dá zníÏiÈ uÏ aj pasívnym pohybom. Zvlá‰tny v˘znam to má samozrejme
u postihnut˘ch s neuromuskulárnymi ochoreniami.

V dvoch ìal‰ích predná‰kov˘ch blokoch sa referovalo najprv o ovplyvnení
funkcií in˘ch orgánov pri prístrojovej umelej ventilácii z kardiologického,
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nefrologického a neurologického hºadiska ako aj o nekonvenãn˘ch formách
umelej pºúcnej ventilácie (napr. vysokofrekvenãná umelá ventilácia) v lieãbe
na jednotke intenzívnej starostlivosti.

Hranice lieãby

Paralelne s t˘m sa diskutovalo o „Hraniciach umelej pºúcnej ventilácie v do-
mácom prostredí“ a „Îivote podºa vlastn˘ch predstáv a umieraní“. Dr. Köhn-
lein z Hannoveru hovoril o najväã‰ej skupine spomedzi pacientov na umelej
pºúcnej ventilácii v Nemecku, pacientoch s hyperkapnick˘m COPD.

Priv. Doc. Dr. Winterholler z Rummelsbergu hovoril potom o hraniciach
umelej pºúcnej ventilácie v domácom prostredí pri neuromuskulárnymi
ochoreniach. Hranicou neinvazívnej umelej pºúcnej ventilácie sa rozumie zvy-
ãajne nutnosÈ tracheotómie. Problémy pri umelej pºúcnej ventilácii
postihnut˘ch s ALS sú medzi in˘m rigidita hrudnej steny (stuhnutosÈ hrudného
ko‰a) a pseudohypersalivácia (vytekanie slín z úst podmienené poruchou
prehætania). Neinvazívnou umelou pºúcnou ventiláciou je dosiahnuteºné pre-
dæÏenie preÏitia. Pri bulbárnej forme priebehu (cca. 30% postihnut˘ch) naráÏa
neinvazívna umelá pºúcna ventilácia na svoje hranice. V t˘chto prípadoch
môÏe predæÏiÈ preÏitie len tracheotómia. Pri kaÏdodennej opatere môÏe pa-
sívna submaximálna insuflácia (napr. pomocou vrecka na umelú ventiláciu)
zníÏiÈ stuhnutosÈ hrudnej steny. Odka‰liavanie sa môÏe zlep‰iÈ pomocou
in/exsuflátora (Cough Assist alebo DA-3 plus Pegaso) a v akútnych situáciách
(infekcia so silnej‰ou tvorbou hlienov v d˘chacích cestach) zabráni tracheo-
tómii. Na lieãbu hypersalivácie sa môÏu nasadiÈ Atropin, Scopolamin ako aj
Amitriptylin alebo aj s dobr˘m úspechom injekãne podaÈ Botulinumtoxin do
slinn˘ch Ïliaz. 

ëal‰í problém ochorenia predstavuje naozaj nov˘ poznatok, Ïe u cca. 30%
postihnut˘ch sa priebeÏne vyvinie frontotemporálna demencia. Pritom
dochádza ãasto k poruchám v oblasti pudov, apatii, slabej kontrole alebo
poruchám správania. To vedie aj k problémom v poradenstve o umelej pºúcnej
ventilácii, ako aj k problémom pri rozhodovaní postihnut˘ch. Aj napriek
pouãeniu dochádza e‰te stále u podstatnej ãasti postihnut˘ch k „nutnému“
zavedeniu umelej ventilácie. V˘znamné vãasné symptómy ako „arousals“
(krátke noãné prebudenie) by mali vÏdy viesÈ k zodpovedajúcej diagnostike
s polysomnografiou (spánkové laboratórium). 

Paliatívna medicína

O zmysle a hraniciach paliatívnej medicíny referoval Dr. Litty z Lüden-
scheidu z hºadiska svojich vlastn˘ch skúseností pri vytvorení paliatívnej
jednotky. Z cca. 90% sú malígne ochorenia dôvodom prijatia na paliatívnu
jednotku, z cca. 10% ochorenia z oblasti internej medicíny alebo neurológie.
Cieºom lieãby je zmiernenie symptómov a zlep‰enie kvality Ïivota v zostá-
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vajúcom období Ïivota. Pritom zohráva dôleÏitú úlohu aj spoloãná sta-
rostlivosÈ o rodinn˘ch príslu‰níkov. Pri pobyte na paliatívnej jednotke treba
vysvetliÈ, ãi je moÏné prepustenie domov alebo do hospicu, a to potom
zodpovedne zorganizovaÈ. Mali by sa robiÈ t˘Ïdenné porady tímu o kaÏdom
pacientovi. Hranice sú mnoho ráz urãené skúsenosÈou tímu, priãom obzvlá‰È
v lieãbe bolesti nie je moÏné u 5 - 10% postihnut˘ch dostatoãné zmiernenie.
Je pote‰iteºné, Ïe od zaãiatku r. 2007 je vyúãtovanie paliatívnej medicínskej
starostlivosti uskutoãnené cez systém DRG. 

Následne predstavil profesor Schönhofer z Hannoveru svoje my‰lienky na
tému „Umierajúci na jednotke intenzívnej starostlivosti“. V priebehu uply-
nul˘ch rokov sa stal postoj k otázkam lieãby na jednotke intenzívnej
starostlivosti a k oblasti etiky stále viac komplexn .̆

Aj na jednotke intenzívnej starostlivosti (ITS) je povinnosÈ lekára lieãiÈ
ohraniãená vôºou pacienta. Pred ìal‰ími opatreniami je aj na jednotke inten-
zívnej starostlivosti nutn˘ predpokladan˘ prejav vôle pacienta. Priãom na ITS
je menej neÏ 15% pacientov neobmedzene neschopn˘ch rozhodovania.
Komunikácia a súhlas medzi pacientom, rodinn˘mi príslu‰níkmi, o‰etro-
vateºsk˘m personálom a lekármi sú rozhodujúce body. Paliatívna medicína
a lieãba na jednotke intenzívnej starostlivosti môÏu byÈ navzájom komple-
mentárne, ão sa môÏe javiÈ ako problém.

Dr. Wiebel z Heidelbergu predstavil na 7 exemplárnych prípadoch veºmi
dobre problémy a pasce okolo pacientov. Autonómia na konci Ïivota je etick˘
pojem s právnou perspektívou. V interakcii lekár - pacient je ‰iroké rozpätie
od ãisto paternalistického princípu (rozhodnutie je na lekárovi) aÏ k infor-
maãnému modelu (pacient rozhoduje sám). Îelaním je samozrejme, nájsÈ
participatívne rozhodnutie so spoloãn˘m súhlasom.

Profesor Lorenz ako prezident kongresu sa rozlúãil s úãastníkmi s radosÈou
nad ich vysok˘m poãtom a spojil to s pozvaním PD Dr. Windischa na 16. Za-
sadnutie Pracovnej spoloãnosti pre umelú pºúcnu ventiláciu v domácom
prostredí (AG), ktoré sa bude konaÈ 29. - 31. 5. 2008 vo Freiburgu.

Kytici ruÏí
daÈ vlaÏnú vodu

a cukor
do pohára

je ako umelé d˘chanie
vydrÏí dlh‰ie

Tanka von Rudolf Jüdes, pacient s ALS 2002

Zhrnul Dr. Jens-Peter Weber,
medicínsky referent Nemeckej spoloãnosti pre ºudí so svalov˘mi

ochoreniami

Z ãasopisu Muskelreport 3/2007, str. 29 - 33 preloÏila Renáta Karbanová,
ìakujeme.
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Myostanín pomôÏe lieãbe svalovej dystrofie?

Se-Jin Lee z Univerzity Johnsa Hopkinsa v Baltimore (USA) s kolegami pred
ãasom zistil, Ïe ak sa my‰iam zablokuje produkcia bielkoviny myostatín, majú
oveºa v˘raznej‰ie svalstvo, zhruba dvojnásobné. Teraz pri‰iel na to, Ïe gene-
ticky vyvolaná súbeÏná nadprodukcia inej bielkoviny, follistatínu, úãinok
deficitu myostatínu e‰te zdvojnásobuje. Tento v˘sledok sa moÏno bude daÈ
úãinne vyuÏiÈ pri chove hospodárskych zvierat alebo v medicíne pri lieãbe
svalov˘ch chorôb, ako je napríklad dystrofia. 

Zdroj: PloS ONE

âo sa dialo v oblasti odborn˘ch seminárov 
o NSO na Slovensku 

- oprava - 

V Ozvene ã. 2 sme chybne uviedli, Ïe konferencia o neuromuskulárnych
ochoreniach, ktorá sa mala konaÈ v Rajeck˘ch Tepliciach, sa nekonala. Konfe-
rencia sa konala, ãomu sa te‰íme. Súãasne sa ospravedºÀujeme ãitateºom aj
Doc. Petrovi ·palekovi a ìal‰ím organizátorom konferencie za uvedenie
nepresnej informácie. ëakujeme za pochopenie.

VIII. Konferencia o neuromuskulárnych ochoreniach
s medzinárodnou úãasÈou
19. - 20. 4. 2007, Rajecké Teplice

Konferencia sa konala v kongresovej hale Mestského úradu v Rajeck˘ch
Tepliciach a zúãastnilo sa na nej 118 slovensk˘ch neurológov a 8 neurológov
zo zahraniãia. Hlavná téma bola autoimunitné ochorenia, ktoré boli
rozdelené do 3 blokov (Imunogénne neuropatie, Autoimunitné ochorenia
nervovosvalového prenosu, Myozitídy), a variá.

Slovenskí aj zahraniãní úãastníci vysoko hodnotili odborno - vedeckú
úroveÀ konferencie. Priamo na konferencii ju zhodnotil aj doyen slovensk˘ch
neurológov profesor MUDr. Daniel Bartko, DrSc. Vysoko vyzdvihol úroveÀ
predná‰ok, vecnú a kon‰truktívnu diskusiu.

âeskí kolegovia sa so slovenskími neurológmi dohodli, Ïe nervovosvalové
ochorenia budú jednou z hlavn˘ch tém 21. ãeskoslovenského neurologického
zjazdu v Prahe (28.11. - 1.12. 2007).

Doc. MUDr. Peter ·palek, Sekcia neuromuskulárnych ochorení 
Slovenskej neurologickej spoloãnosti, predseda

krátené
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Návrat ku DÀu belasého mot˘ºa 
- deÀ ºudí so svalovou dystrofiou - 

Priná‰ame poìakovanie dobrovoºníkom od Mira Holubãíka, ktor˘ mal na
starosti Námestovo a NiÏnú. My sa samozrejme k poìakovaniu radi pripájame.

„Rád by som sa poìakoval ºuìom, ktorí sa priamo zúãastnili a pomohli
ak˘mkoºvek spôsobom pri realizácii tohtoroãnej zbierky ,DeÀ belasého mot˘ºa’. 

Konkrétne ìakujem ‰tudentom zo Stredného odborného uãili‰Èa elektro-
technického a Strednej umeleckej ‰koly NiÏná - Michalovi Komperdovi, Luká-
‰ovi Men‰íkovi, Miroslave Frankovej, Petronele Opátovej, Ivane Brãákovej, Eve
Majkutovej, pracovníkom a pánovi riaditeºovi. 

ëalej sa chcem poìakovaÈ saleziánom Don Bosca v Námestove - pánovi
Hraboveckému a mlad˘m, ktorí pomáhali pri zbierke, ãiÏe Sabine Zavoìa-
novej, Anne Rypákovej, Kataríne ÎaÈkovej, Kataríne Kozákovej, Zuzane
Kozákovej, Adriane ·tefaÀákovej, Miroslave Metesovej. TieÏ Jankovi a PeÈkovi
Forgáãovi, ktorí nám pomohli pri prená‰aní vecí, veºmi potrebn˘ch pri
vykonávaní zbierky.“

ëal‰ie poìakovane, ktoré sme nestihli vsunúÈ do druhého ãísla Ozveny,
patrí Viktórii Joklovej. UÏ roky nám pomáha ako dobrovoºníãka a 8. júna bola
hlavnou silou v raãianskej Bille. A hlavne jej zásluhou a Majky Jakubcovej sa
v tejto Bille vyzbieralo najviac koruniek v Bratislave, vy‰e 19 tisíc.

E‰te sme zostali dlÏní z „dvojky“ meno a priezvisko jediného muÏa, Bohu‰a
Vilíma, v Ïenskej dobrovoºníckej úderke v Bille na Záhradníckej ulici vedenou
Dari Laba‰ovou. 

Ku DÀu belasého mot˘ºa sa vrátime aj niekoºk˘mi fotografiami:
Na‰i v Trenãíne Charlie ÎitÀansk˘ (zºava), 

na vozíku Jarka Gábri‰ová (zºava) 
a Marcel Dirnbach. 

Bratislava,
Hviezdoslavove
námestie, 
Jarka Chovancová
a Silvia Petruchová.

Bratislava, Kamenné námestie - 
hlavn˘ stan, na‰e muzikantské trio: 
Konzi Maduna, Ivo, Jury Turansk .̆ 
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Priná‰ame zopár fotografií z bratislavského a povaÏsko-
bystrického koncertu:

Vyzbieraná suma 1.041.176 Sk uÏ pomaly nachádza svojich adresátov.
Priná‰ame Vám prehºad poskytnutej sociálnej pomoci v tomto roku. 

Komu sme zatiaº v roku 2007 pomohli z úãtu verejnej zbierky 
„DeÀ belasého mot˘ºa“:

37.245 Sk na doplatok za elektrick˘ vozík Jurkovi Vasiºovi z Rudlova 
22.605 Sk na doplatok za elektrick˘ vozík Luká‰ovi Strakovi z Trenãína
32.870 Sk na doplatok za elektrick˘ vozík Pavlovi Bielikovi z âaky
30.000 Sk.na doplatok za ‰peciálny mechanick˘ vozík Eve Mullerovej

z Prievidze 
10.280 Sk.na zakúpenie batérií do elektrického vozíka Tiborovi Langerovi

zo Smolinského 
37.938 Sk na doplatok za dve pomôcky, stropn˘ zdvihák a bidet Márii

Laba‰ovej z Bratislavy
6.332 Sk na doplatok za mechanick˘ vozík a otoãné sedadlo Jane

Theberyovej zo Senice 
2.941 Sk na zakúpenie náhradného akumulátora do d˘chacieho prístroja

Patrikovi Trnkovi z Levoãe 

Peter Sklár a Dano Dangl Atmosféra bratislavského koncertu.Hudba z Marsu

Silák Juraj Barbariã  
Sto múch Organizátori
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3.950 Sk na doplatok za pomôcku - parapodium Milene Merkovej z Novej
Dubnice

12.255 Sk zakúpenie hliníkovej rampy pre Jozefa Danningera z Banky 
18.556,80 Sk na doplatok za elektrick˘ vozík a otoãné sedadlo Stanislavovi

Minárikovi z PovaÏskej Bystrice 
6.803 Sk na kúpu batérií do elektrického vozíka Darine Spilkovej z Pie‰Èan 
40.000 Sk na doplatok za elektrick˘ vozík Márii Tomá‰kovej zo Îakoviec 
6.020 Sk na úhradu nákladov súvisiacich s debarierizáciou bytu ·tefanovi

Bele‰ovi zo ·amorína 
26.082 Sk za zakúpenie náhradnej a prenosnej

odsávaãky hlienov Michalovi Hyhlíkovi zo Seliec
25.000 Sk na doplatok za elektrick˘ vozík

Jánovi Mita‰íkovi z PovaÏskej Bystrice
5.000 Sk za doplatok na zaobstaranie pulzného

oximetra Brankovi a Zuzke Mihokov˘m z Ru-
Ïomberka

9.667 Sk na doplatok za elektrick˘ zdvihák
Miroslavovi Bielakovi z Tvrdo‰ína 

26.082 Sk za zakúpenie náhradnej a prenosnej
odsávaãky hlienov Michalovi ·kombárovi zo Sliaãa 

21.989,50 Sk na doplatok za ‰peciálny polohovateºn˘ vozík - koãiar
Michalovi ·kombárovi zo Sliaãa 

3.288 Sk na doplatok za elektrick˘ vozík ªudmile ·tujberovej z Veºk˘ch 
Úºan 

40.000 Sk na doplatok za elektrick˘ vozík Filipovi Kondelovi Ko‰íc 
40.000 Sk na úhradu nákladov súvisiacich s montáÏou ‰ikmej schodiskovej

plo‰iny Radoslavovi KriÏanovi z Dolného Mo‰tenca 
2.366 Sk na doplatok za sprchovaciu stoliãku na kolieskach Jurajovi Vasiºovi

z Rudlova 
2.472 Sk na doplatok za debarierizáciu domu RuÏene Droppanovej z Búãa
9.689 Sk na doplatok za elektrick˘ vozík Márii Sliackej z Ipeºsk˘ch Úºan
9.492 Sk na doplatok za debarierizáciu

vstupu do domu Vilme Trestyanszkej z Búãa
3.580 Sk na doplatok za opravu elektrického

vozíka Eve Gluchovej z Nov˘ch Zámkov 
16.580 Sk na

doplatok za ‰pe-
ciálny polohovací
vozík Martine Go-
ãíkovej zo Saãurova

9.667 Sk na
doplatok za mechanick˘ zdvihák
Zdenke Malíkovej z Pie‰Èan 

29.103 Sk na doplatok za ‰peciálny me-
chanick˘ vozík Imrichovi Horváthovi z Babindolu 

Filipko Kondela

Zdenka Malíková

Mária Sliacka
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431 Euro (podºa kurzu) za kúpu lieãivej lampy
Bioptron Michalovi Hyhlíkovi zo Seliec

15.565 Sk za kúpu mechanického vozíka Margite
Granecovej zo Záhorskej Bystrice

30.000 Sk na doplatok
za ‰peciálny mechanick˘
vozík Martinovi Farbovi
z Rovinky

Letné tábory pre ãlenov OMD v SR 
v Belu‰sk˘ch Slatinách na Chate Makyta

Na‰e - Va‰e zdruÏenie zorganizovalo poãas tohto leta ‰tyri letné tábory.
V‰etky sa konali v Belu‰sk˘ch Slatinách na chate Makyta a mali rôzne
zamerania. Prvé dva boli venované deÈom a ich rodiãom, tretí t˘m, ktorí sa
chceli zapojiÈ do tvoriv˘ch dielniãiek, ãi zahraÈ si ‰ach na Memoriáli JoÏka
Kráºa. ·tvrt˘ bol venovan˘ mládeÏníkom ná‰ho OeMDéãka.

·tvrté leto strávené OeMDeãkom na chate Makyta bolo i rozlúãkou
s chatárskou rodinkou, ktorá nám vytvorila v Belu‰sk˘ch Slatinách na‰e letné
sídlo, rodinke Alenky a Igora Vargo‰kovcom. ëakujeme im za v‰etko, prajeme
im v Ïivote v‰etko najlep‰ie a niekde do skorého videnia.

Poìme v‰ak uÏ k jednotliv˘m reportáÏam:

Detsk˘ tábor pre nov˘ch ãlenov,
deti so svalovou dystrofiou a osobn˘ch asistentov

(1. 7. - 8. 7. 2007)

Nadpis nie celkom zodpovedá skutoãnosti, veì táborov uÏ máme za sebou
viac, ale... nieãím bol tento tábor predsa len „prv˘“, jednoducho, takmer v‰et-
ky deti (aÏ na Luká‰ka) boli v na‰om „oemìáckom“ tábore prv˘ krát, a keì
boli prv˘ krát deti, tak prv˘ raz tam boli aj rodiãia, maminy, tatinovia, dedko
a traja súrodenci...

Áno, dobre ãítate, v na‰om tábore boli aj traja ocinovia, jeden dedko a traja
súrodenci... a e‰te jedna rarita, prv˘ raz bolo v detskom tábore spomedzi detí

Martin Farba

Michal Hyhlík



s postihnutím aj dievãa, konkrétne Kristínka. Stala sa takou princezniãkou
medzi chlapcami...

UÏ minul˘ rok sme chceli „nalákaÈ“ na detsk˘ tábor aj nov˘ch úãastníkov,
pretoÏe do detského tábora chodila stále tá istá a nerozluãná partia... ale...
akosi sa na‰i rodiãia a aj mnohé deti okúÀali, nechcelo sa im, alebo sa aj báli,
ão ich ãaká, nové prostredie, noví ºudía... V tomto roku sa nám za v˘datnej
pomoci ná‰ho JoÏka z Omdéãka podarilo „nahovoriÈ“ dostatoãn˘ poãet ma-
miãiek a detí a tak sa mohol tábor uskutoãniÈ. KeìÏe sme mali v tábore
dostatok miesta, mohli sme si dovoliÈ zobraÈ aj tatinov a niektor˘ch
súrodencov, ão mnohí privítali, mohli stráviÈ pár dní spoloãne, netrhajúc
rodinku na kúsky, ale oteckom sme sa pote‰ili aj my, pretoÏe tábor obohatili
o svoju vzácnu prítomnosÈ, humor a ‰arm a maminy a deti tak moÏno
odchádzali do tábora s men‰ími obavami...

Osoby a obsadenie: 9 detí z toho osem
chlapcov s nervovosvalov˘m ochorením,
jedno dievãa, 3 ocinovia, 8 mamiãiek, 
1 dedko a 9 asistentov. Aby sme nezabudli
aj na osoby, ktoré mali priebeh tábora na
pleciach: jedna PeÈka - animátorka, jedna
Andy - vedúca, jedna Gabika - psycho-
logiãka, jeden Marko - fyzioterapeut
a Majo (Gabikin osobn˘ asistent), v‰etko
dokopy: 37 ãlenná veºká skupina - jednoducho: oemìáci na tábore

v Belu‰sk˘ch Slatinách. A kto e‰te
patrí do na‰ej rodiny? No predsa
chatári Alenka a Igorko Vargo‰kovci
a ich mlad‰í syn ëuri, ktor˘ sa od nás
nepohol ani na krok...

Nedeºou sme tábor od‰tartovali aj
konãili, medzit˘m v‰ak pre‰lo nie-
koºko nádhern˘ch dní, pln˘ch záÏit-
kov, smiechu, zábavy a krásnych
chvíº. Ako pre‰la nedeºa, pondelok
a utorok, pri‰la streda, tradiãn˘ deÀ

ná‰ho v˘letu... UÏ v noci oblohu kriÏovali hromy-blesky a ráno, niekto zabudol
zapnúÈ slnko! Niekto, kto je za toto zodpovedn˘ spôsobil, Ïe takmer celé
ìal‰ie dni sme my, úãastníci tábora slnko takmer vôbec neuzreli, namiesto
toho len oblaãno, polooblaãno, celkom oblaãno, dáÏì, búrka... chvíºu pr‰alo,
chvíºu nepr‰alo, potom pr‰alo dlh‰ie, silnej‰ie, slab‰ie, potom mrholilo...
potom chvíºu zase nepr‰alo... a takto sa to striedalo aÏ do piatka, v sobotu sa
ten niekto, kto je za to zodpovedn˘ zºutoval a slnko zapol a tak posledné dva
dníky sme si tro‰ka zohriali skrehnuté kostiãky. 

Je v‰ak potrebné povedaÈ, Ïe aj keì nám poãasie zrovna nefandilo, nikoho,
naozaj nikoho to vôbec neodradilo a nálada detí a v‰etk˘ch v tábore bola
úÏasná. Do siedmych dní sa zmestí veºmi veºa, zo siedmych dní sa dá napísaÈ
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aj román... nechcem unavovaÈ a tak priná‰am, ako priamy úãastník, niekoºko,
z môjho pohºadu najzaujímavej‰ích momentiek...

Básniãkokap - maratón v uãení básniãiek, dvaja hºadajú lístoãky s básniã-
kami, ktoré sú poschovávané v okolí, nauãia sa ich
a potom svoju druhú polovicu skupinky tieto básniãky
uãia...Iste si viete predstaviÈ, koºko srandy pri takomto
uãení vznikne, ão v‰etko sa prekrúti, zabudne... ale
„prísna porota“ uznala body iba za celé a správne
odrecitované básniãky...oãko sme priÏmúrili len pri
Vilkovi, ktor˘ nie a nie sa nauãiÈ, Ïe „Koza rohatá má
malé kozºatá...“ a pri niekoºkonásobnom návrate k po-
rote stále tvrdil, Ïe: „Koza rohatá má malé kozlence...“
ak by ste mali obraz aj zvuk, pochopili by ste porotu,
ktorá bezvládna od smiechu, pripustila, Ïe Vilko
básniãku vie...

SúÈaÏ, keì deti dostali na ãelo pásku s ãíslom a úlo-
hou bolo, nedovoliÈ nikomu, aby ãíslo uvidel a vykríkol,
pretoÏe to znamenalo koniec úãasti v súÈaÏi... v‰etci so
sklonen˘mi hlavami, zaãesan˘mi ofinami a rôznymi
in˘mi fintami schovávali svoje ãísla... odtrhnúÈ Mi‰ka
Sedláka od kríãka, do ktorého si strãil hlavu aby nikto
nemohol preãítaÈ jeho ãíslo... bolo nad ºudské úsilie...

Chlapci, ktorí nemali doma
e‰te elektrické vozíky - Stanko,
Janko a Vilko - si striedali deÀ po
dni elektrick˘ vozíãek, ktor˘ sme
na tento úãel zapoÏiãali...ich

radosÈ zo samostatného pohybu je neopísateºná
a vidieÈ ich rozÏiarené tváriãky vÏdy, keì sa na vozíãku
vozili, by som Vám dopriala vidieÈ... je nieão kraj‰ie pre
dieÈa, keì sa môÏe samo rozbehnúÈ za kamarátom, aj
keì mu pri tom pomáha elektriãák? 

Poãas v˘letu do Bojnickej ZOO sme si nenechali pokaziÈ náladu vytrval˘m
daÏìom a zababu‰ení do pr‰iplá‰Èov, dáÏdnikov a in˘ch protidaÏìov˘ch
opatrení sme si obzreli v‰etky zvieratká... niektorí ‰Èastlivci uzreli aj drezúru
slonov, hned˘ch medveìov vo v˘behu, a urãite nikto neobi‰iel pavilón opíc
a teráriá s hadmi, krokod˘lmi, korytnaãkami a inou „háveìou“. âo slúÏi ku cti
bojnickej ZOO je vybudovanie bezbariérov˘ch sociálnych zariadení, ktor˘m
sme sa veºmi pote‰ili... aj keì, keby boli priestrannej‰ie, pote‰ili by sme sa e‰te
viac... Cestou z Bojníc sme stihli aj krátku náv‰tevu Hvezdárne vo Veºk˘ch
Bieliciach. 

NajvyÈaÏenej‰ím asistentom bol jednoznaãne Charlie, okrem Luká‰ka, kto-
rému pomáhal si adoptoval aj jeho súrodencov, Beátku a Andreja, pravidelne
sa na neho „ve‰ali“ aj Dávidko a Alex, tieÏ aj Paºko od Sedlákovcov... slovom,
nebolo niãím v˘nimoãn˘m, keì ste videli, Ïe na Charliem sú zavesené
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minimálne tri deti a ìal‰ie okolo neho
poskakujú, ‰Èuchajú do neho, ako také
„opiãky“... Ak by ste si v‰ak mysleli, Ïe to
Charliemu vadilo... kdeÏe! Jeho deti milujú
a on ich miluje tieÏ a ak˘ je veºk˘ chlap, tak
sa vie okamÏite staÈ mal˘m chlapcom a hraÈ
sa... a to deti jednoducho vycítia.

Jedna veãerná hra zaãala úplne nevinne,
a skonãila takmer kolapsom na‰ej PeÈky...
keby ste nevedeli, PeÈka, keì sa smeje, tak
v˘ska a v˘ska tak, Ïe to poãujú nielen tí, ão
sú pri nej, ale aj ìal‰í turisti, chatári, obyvatelia celej doliny... A ão spôsobilo,

Ïe PeÈka sa nemohla prestaÈ smiaÈ? To sa Majo -
asistent snaÏil zodpovedne zapojiÈ do hry
a s postavenou zápalkou medzi zubami mal povedaÈ
jednu vetu... po chvíli jeho snaÏenia to PeÈka
nevydrÏala a spustila salvu, Maja to v‰ak neodradilo
a snaÏil sa ìalej... to sa uÏ smiali v‰etci a ná‰ smiech
bol prehlu‰ovan˘ PeÈkin˘m v˘skaním... Majo to
nakoniec vzdal... chvala Bohu, inak by sme sa smiali
doteraz...

Poãas rozlúãkového sobotÀaj‰ieho veãera sa
z na‰ich tatkov
a jedného ded-
ka stali „roc-
keri“ ako sa

patrí, odpálili Olympic na svojich
„kartónov˘ch gitarách a klávesoch“,
nevadí, Ïe bicie boli zo smetn˘ch ko‰ov,
image kapely bolo skvelé, v rockovom
rytme sa popri nich vlnili mamiãky...
Pri‰iel aj vidieãan Janko Kuric alias
Jakub, rapper Majo, ktor˘ stváral krkolomné taneãné kreácie, hraniãiace
z gymnastick˘mi kúskami...a potom sme sa roztancovali v‰etci v rytme diska,
pod vedením neúnavnej dvojice
kamo‰iek.

A po veãeroch, keì nepr‰alo, sme
si zaloÏili ohník a opekali ‰pekaãky,
alebo „hadov“, ktoré nám chatárka
Alenka na poÏiadanie „nachytala“...
‰koda, Ïe kvôli nepriazni poãasia sme
museli „odvolaÈ“ noãnú hru, Vilko sa
stále p˘tal, kedy bude „bububu“...
nuÏ, nabudúce! 
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Asistenti v tábore: Mery ·robová, Majka
Ëapu‰ová, Karol „Charlie“ ÎitÀansk ,̆ Martin
Minárik, Zuzka Galová, Majka Kofiínková, Jakub
Olejár, Matej Jakubãek, Marián Kroãan a Mário
Uhrín (zprava).

Zodpovedn˘
táborov˘ tím:
Andy Madunová
- vedúca (vºavo),
Gabika Sviãe-
ková - psycho-
logiãka (vpravo),
Marko Maduna -

fyzioterapeut (hore), PeÈka Zemanová -
animátorka.

Tábor detí s muskulárnou dystrofiou a osobn˘ch asistentov
(8.7.-15.7.2007)

Druh˘ detsk˘ tábor bol vlastne
‰tvrt˘m táborom, na ktorom sa rok
po roku stretávala takmer identická
zostava chlapcov a mamiãiek a zopár
skaln˘ch osobn˘ch asistentov, ktorí
nevynechali ani jeden jedin˘ tábor. 

Pri príchode chalanov sme si uve-
domili, Ïe z chlapcov sa stávajú
chlapi, jednoducho nám vyrástli, dospeli... preto pre niektor˘ch z nich uÏ ani
neplatí, Ïe „detsk˘ tábor“... Partia v‰ak nepustí a tak sme sa v‰etci opätovne
stretli... Ch˘bal nám v‰ak Tomá‰, ktor˘ nás na zaãiatku roka navÏdy opustil
a svoje leto trávil uÏ v inom, nebeskom tábore... Nechceli sme smútiÈ, e‰te raz
sme sa s Tominom rozlúãili a poìakovali za to, Ïe sme mohli byÈ jeho priateº-
mi, veì v na‰ich srdieãkach bude aj naìalej. 

Tábora sa animátorsky ujala Aìka Paulínyová, ktorá
minulé leto trávila v ìalekom Paraguaji. Obohatená
o nové záÏitky, znalosÈ ‰panielãiny a novú lásku, sa
veºmi te‰ila na „svojich“ chalanov. 

Ako sme naznaãili, chalani sú uÏ veºkí, preto sme im
dali pri programe voºnosÈ a priestor na to, aby ãas
trávili podºa svojich predstáv. Nech˘bali niektoré
„skalné“ a zauÏívané programy, ako Dystroolympiáda
a Noãná hra, turnaj v boccii... keì sa dalo, snaÏili sme
sa ísÈ na prechádzku do prírody, po veãeroch sme
vysedávali pri ohníãku, mali sme aj obrovskú vatru -
zásluhou Mi‰ka SirvoÀa.
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V piatok nás prekvapil svojou náv‰tevou PeÈo Banyak, asistent, ktor˘ na ná‰
tábor nemôÏe zabudnúÈ a poãas krátkej dovolenky na Slovensku (mo-
mentálne pracuje v Anglicku), venoval zopár chvíº aj nám...Na jeho poãesÈ sme
usporiadali improvizovanú „tlaãovku“, privítali sme ho, ako sa na Slovákov
patrí, chlebom a soºou a samozrejme pivom... pivu sa pote‰il viac... sprevádzal
ho jeho osobn˘ tajomník alias ná‰ JoÏi...

PeÈo, keì uÏ nemôÏe prísÈ osobne na cel˘
tábor, neustále nieão vym˘‰ºa, aby mali decká
pekné záÏitky... tento rok deÈom umoÏnil, aby
leteli lietadlom! Samozrejme, Ïe sme toto
prekvapenie s PeÈom pripravovali dopredu -
ako sa hovorí „kuli sme pikle“ a nasledujúca
sobota sa stala pre mnoh˘ch prv˘m dÀom,
kedy sedeli v lietadle. Síce len v takom malom,
vyhliadkovom, ale predsa len letelo a vzná‰alo
sa ponad Veºk˘mi Bielicami, ktoré susedia s Bojnicami a zámkom, zoologickou
záhradou... Lietania sa nebáli ani mamiãky a ani asistenti, ãesÈ v˘nimkám...

Nielen chalani, ale aj mamiãky poãas
tábora relaxovali... a oddychu sme im
chceli dopriaÈ naozaj priehr‰tím, veì
poãas roka je starostlivosÈ o chalanov
väã‰inou na ich pleciach... V utorok ich
nav‰tívila vizáÏistka a spod jej ‰ikovn˘ch
rúãok vychádzali jedna po druhej, e‰te
kraj‰ie ako boli... v‰etci sme boli unesení,
iba Filipko sa svojej mamy Marcelky
op˘tal, ãi sa to dá umyÈ...:)). 

No a veãer, sme na‰im mamiãkám plnili priania... Ráno dostali malé lístoãky,
kde mali napísaÈ, ão je pre nich najlep‰í relax, ão radi robia, pri ãom si najlep‰ie
odd˘chnu... poãas dÀa sme s asistentmi horúãkovito prem˘‰ºali a chystali sa,
no a veãer, v rámci improvizovaného programu uvádzaného moderátorom
Mirom - ako ináã..., sa plnili priania... a tak sa stalo, Ïe Beátka sa prechádzala
po pláÏi a pred veºkou vlnou ju v náruãí uná‰al sám „Miã Bjukenen“... Renátka
sa lyÏovala...Helenke obklopenej dobr˘mi priateºmi od ‰Èastia Ïiarili oãká...
Katka relaxovala pri kosení trávy... Jarka
pod slneãníkom a na brehu mora poãú-
vala jeho ‰um... Marcelka zaãítaná do
dobrej knihy, popíjala vínko a dzobkala
do zákusku... druhá Helenka sa bicyklo-
vala „pravou, nefal‰ovanou prírodou“...
a Hanka si pospinkala v postieºke...
okolo toho sme sa toºko nasmiali, Ïe
sme z toho mali v‰etci úÏasnú náladu!

Nemusím hovoriÈ, Ïe cel˘ ãas boli pri
nás na‰i chatári Alenka a Igorko
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Vargo‰kovci, a ich syn ëuri a plnili nám v‰etko, ão
nám len na oãiach videli... ‰koda, Ïe toto leto uÏ
s nádychom nastávajúcej rozlúãky. Bolo to posledné
leto strávené u nich, na chate Makyta, vracajú sa do
Ko‰íc a skúsia zmeniÈ Ïivotn˘ ‰t˘l. Chatármi boli päÈ
rokov a teraz sa stanú... uvidíme, potom nám
povedia. 

Na záver dostali v‰etci úãastníci táborov jednu
domácu úlohu, ktorá znie: Hºadajte chatu, vhodnú aj
pre voziãkárov, kde by sme strávili tábory na budúce
leto! 

Nezabudnite milí Omìáci, pomáhajte a hºadajte spolu s nami, veì leto tu
bude ão nevidieÈ! 

Asistenti na tábore: Zuzka Zajacová, Charlie, Majka Kofiínková, Rudy Széke-
ly, Danka ·traneková, Erika Lipárová, Vierka BradÀanská, Majka Brezinová,
Miro ·uchter, Jakub Olejár, Maro‰ Mecháãek, Dominika Tomá‰ová

Zodpovedn˘ táborov˘ tím: Andy Madunová - vedúca, Aìka Paulínyová -
animátorka 

PS: ·peciálne poìakovanie patrí asistentom, ktorí na‰li silu a absolvovali
dva detské tábory: Jakub Olejár, Majka Kofiínková... a rekordmanovi
Charliemu ÎitÀanskému, ktor˘ bol na troch táboroch! 

mad

Tématick˘ letn˘ tábor pre ºudí s muskulárnou dystrofiou
(15. 7 - 22. 7. 2007)

Tak a predsa len sme sa doãkali tretieho júlového t˘ÏdÀa. Poãasie nám
prialo a slnieãko sa na nás krásne usmievalo, takÏe sme mohli preÏiÈ krásny
letn˘ t˘ÏdeÀ na tábore v Belu‰sk˘ch Slatinách. Pri‰lo nás tak akurát, Ïe kaÏd˘
mal kde v noci hlávku skloniÈ. Dokázali sme nemoÏné, skoro sme zdvojnásobili
kapacitu chaty Makyta. ZároveÀ sme v‰ak dokázali, Ïe dobr˘ch óemìákov sa
v‰ade veºa zmestí! Dni sme trávili vonku a aby nám lep‰ie trávilo, tak sme mali
pri konzumácií v˘hºad na krásne zelené lesy a v u‰iach nám znela príjemná
hudba z ná‰ho nového rádia BELU·A, ktorého zrod pripravil ná‰ veºk˘ ‰éf JoÏi
BlaÏek - vedúci tábora, Alka HradÀanská a ªubo Antol, zároveÀ aj na‰i traja
moderátori.

Cel˘ tábor sa niesol v znamení kreativity, preto sa aj volal tematick˘ tábor.
Na kaÏd˘ deÀ sme mali pripravenú
nejakú kreatívnu ãinnosÈ pre na‰ich
‰ikovn˘ch úãastníkov tábora. Spolu s Al-
kou a Jarkou Gábri‰ovou a na‰imi super
pomocníãkami Oºgou Dudá‰ikovou,
Tamarou Marku‰ovou a HeÀou Hor-
váthovou sme si rozdelili úlohy a tak to
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‰lo ako po masle. Myslím, Ïe kaÏd˘ sa tam nauãil vyrobiÈ nieão pekné a hlavne
to vyrobil sám, svojou fantáziou a ‰ikovnosÈou to bolo originálne a jedineãné. 

Spolu sme sa nauãili robiÈ korálkové náramky priateºstva, (pomocou
dreven˘ch krosienok, silónu, bavlnky a korálok), korálkové náhrdelníky,
ozdobovali sme pomocou servítkovej techniky
hlinené kvetináãe, taktieÏ sme ozdobovali
rámiky na fotky rôznymi prírodn˘mi mate-
riálmi, (napr. kamienkami, lístim, ‰i‰kami, mu‰-
ºami,) savovali a maºovali sme si triãká, napr.
odtlaãkami rúk, listov, alebo len tak sme si
kreslili ‰tetcom, vyrábali sme symbol OMD -
mot˘ºa pomocou silóniek a tieÏ drôtika sme sa
nauãili novú techniku, ako si ozdobiÈ veºko-
noãné vajíãka pomocou stuÏiek a bavlniek. 

V‰etk˘m to ‰lo veºmi dobre, aÏ tak dobre, Ïe niektorí vo v˘robe pokraãovali
aj doma a vytvárali darãeky aj pre ostatn˘ch.

Po kaÏdom ‰achovo - kreatívnom dni pri‰iel príjemn˘ veãer pri ohníku Tu
veºkú úlohu zohral Feri Fábry, ktor˘ za pár poldecákov vyhandloval od ãesk˘ch
pilãíkov bohatú zásobu dreva. Pri vatriãke sme sa vÏdy veãer stretli, trocha si
zaspievali, zjedli pár ‰pekaãiek, povedali si vtipy, vypili pivo, pozerali na
hviezdy a potom uÏ len ‰up do postieºky. Nech˘bal ani gitary tón v podaní
Zdenky Kyselicovej a zopár menej ãi viac blekotajúcich spevákov.

SúbeÏne s tvoriv˘mi dielniãkami sa konal aj druh˘
roãník Memoriálu JoÏka Kráºa. Zmerali si v Àom sily
najlep‰í ‰achisti OMD. Prvenstvo obhájil Feri, ktor˘ 
tak okrem pekného pohára získal aj vzácnu ala-
bastrovú ‰achovnicu. O turnaji nájdete viac v rubrike
„‰port“. SúãasÈou tábora bola aj Liga Belu‰ského
mot˘ºa v hre boccia. Zúãastnilo sa ho 28 hráãov a hrali
v troch kategóriach.
Prvú, BC-v (voziãkári)
vyhral MaÈo Unãovsk˘
pred Katkou Alberto-
vou a Majom Klimãom.
Druhú kategóriu BC-s
(stoliãkári) Indi Kon-

dela pred Olinkou Králikovou a Stankou
Fridrichovou. Tretiu, BC-3 (rúristi) vyhrala Erika
Kostová pred Ferim Fábrym a Monikou
Fridrichovou. 

Tábor dal priestor aj turistom, ktorí siahli na dno rezerv svojich vozíkov a aj
asistentov. Síce sme na to pri‰li aÏ predposledn˘ deÀ, ale hneì sme absolvovali
dve túry. Táto druhá, technicky nároãnej‰ia s nejasn˘m koncom sa niesla
v hesle: „ideme na hríby!“

Cel˘ pobyt charakterizovalo bezoblaãné poãasie, kedy uÏ ani slnko
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nevládalo svietiÈ. VyuÏili sme ochotu chatárov a polievali sme dav baÏiaci po
troche vlahy. Snaha Rádia Belu‰a zapojiÈ kaÏdého okoloidúceho do súÈaÏe
Miss mokré triãko sa stretol s veºkou odozvou.

A takto sa míÀal deÀ za dÀom, noc za nocou aÏ pri‰iel posledn ,̆ rozlúãkov .̆
Rozlúãkov˘ aj s na‰imi úÏasn˘mi chátármi Alenkou a Igorom, ktorí spolu
s nami opú‰Èali chatu, kto vie, ãi sa znovu o rok spolu stretneme. 

Lucika, job
Zodpovedn˘ táborov˘ team:
JoÏi BlaÏek - vedúci tábora, Alka HradÀanská a Lucika Mrkvicová -

animátorky.
ªubo Antol, Charlie ÎitÀansk˘ - asistenti.
P.S. t˘mto, ako aj v‰etk˘m úãastníkom patrí veºké „ëakujem!“

job 

MládeÏnícky letn˘ tábor pre ºudí s muskulárnou dystrofiou
(22.7 - 29.7.2007)

Ako aj po minulé roky, sme sa my, mládeÏníci znova stretli v Belu‰sk˘ch
Slatinách na chate Makyta v na‰om skvelom tábore v dÀoch 22.-29. júla 2007.
Malo to tro‰ka nádych symboliky, pretoÏe to bol pravdepodobne (nie s urãi-
tosÈou) posledn˘ tábor OMD v tomto krásnom prostredí. Niektorí úãastníci sa
poznali z predchádzajúcich akcií OMD a niektorí boli úplne noví v oãakávaní,
ão im tábor vlastne prinesie.

Celé to zaãalo v nedeºu, kedy sme sa v‰etci pomaliãky schádzali z rôznych
kútov Slovenska. KaÏd˘ sa ubytoval a po veãeri nasledoval zoznamovací veãie-
rok. Hrali sme hru klbko, pri ktorej sa kaÏd˘ predstavil a povedal v krátkosti
nieão o sebe. Potom sme si vyskú‰ali akú máme dobrú pamäÈ na svojich
susedov s hrou bager. Tohto roku som sa rozhodol vyskú‰aÈ súÈaÏenie poãas
tábora v skupinkách. Úãastníci mládeÏníckeho tábora sa rozdelili na ‰tyri
skupinky. A tak vznikli Morskí vlci, A je to, Ohniví bizóni a Gladiátori.
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Farby Ohniv˘ch bizónov hájili Ri‰ko Hlinka, Viki Hagarová, Peter Lova‰,
Majko a Majka Ko‰Èálovci, Milan Jakubãek, Mi‰ko Machara, Barborka, Evka
a Zuzka Gajdo‰ové. Nerozluãná dvojica kamarátov z A je to... in‰pirovala Roba
ëurkoviãa, Stanleyho Minárika, PeÈa Podhorského, Zuzku Sedlákovú, Michala
Gabãa, PeÈa Hudeãka, Denisku ·ikulincovú, Romana Hutiru a Jarku. O niã hor‰í
názov si nevybrali ani mocní Gladiátori v zloÏení Milo‰ Valjent, MaÈo ·vaÀa,
Lacka Repková, Majka Janásková, MiÀo Pahola, Janãi Kuník, Indy Kondela,
Miroslav Taraba, Miroslava Rumanová. 

Samozrejme nemohli ch˘baÈ piráti v po-
dobe Morsk˘ch vlkov v skoro rodinnom
zdruÏení, ktorého záujmy sa rozhodli hájiÈ
PeÈo a Martin Strapkovci, Milan st a Milan
ml Tomovci, Michal a Sidónia Sekerá‰ovci,
Katka Albertová, Mirec a Mirka Bielakovci,
Katka Labudová.

Do nového dÀa sme priniesli veºkú akti-
vitu v podobe ‰portov˘ch hier. Prvú súÈaÏ
s názvom Nájdi svojho mot˘ºa sme od‰tar-
tovali s veºk˘m nasadením. DôleÏité bolo,

v ão najr˘chlej‰om ãase nájsÈ svojich mot˘ºov roztrúsen˘ch okolo chaty Makyta
alebo priamo v nej. KaÏd˘ hºadal, kde ho len napadlo, niektorí popri hºadaní
hodili reã s dunãom. Najr˘chlej‰í boli A je to... Neskôr nasledovala súÈaÏ, pri
ktorej si trebalo so zaviazanou ãiapkou zapamätaÈ vône a predmety. Ukázalo
sa, Ïe Stanley má najcitlivej‰í nos a ako jedin˘
uhádol v‰etky vône a predmety. Po v˘datnom
obede a tro‰ke oddychu sme sa pustili do tvo-
renia kulís pre divadelné scénky. KaÏdé
druÏstvo dostalo rovnak˘ poãet tenk˘ch prede-
raven˘ch latiek, drôt a ostatné uÏ ostávalo len
na ‰ikovnosti a fantázií ãlenov jednotliv˘ch
druÏstiev. Spoãiatku sa zdalo, Ïe to nebude
jednoduché, ale neskôr pri‰li skvelé nápady
v podobe chalúpky (Gladiátori), lesnej chaty
(Ohniví bizóni), sociálnej pracovníãky Marty a jej psa Dunãa (Morskí vlci), ãi

Kokso Mlynu (A je to...). Veãer sme sa
tro‰ka odreagovali pri rytmoch slovenskej
a zahraniãnej muziky, kde vedenie prebral
ná‰ skúsen˘ dancer Milo‰ Valjent. Milo‰
strhol väã‰inu prítomn˘ch do víru zábavy
a tanca.

Utorok sa niesol v duchu Makyta olym-
piády, kde sme si zmerali sily v ‰achu, dáme,
jolíku, sedme, ãloveãe, carcassone, ping-
pongu, domine a trénovala sa boccia.
KaÏd˘ súÈaÏiaci nehral len za seba, ale
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hlavne pre svoj tím. ·ach bol doménou Romana Hutyru a Milana Toma
star‰ieho, ktorí sa spolu s Barborkou Gajdo‰ovou postarali o remízové finále.
Dámu vyhral v panáãikovom rozstrele Roman Hutyra. Jolík bol tu‰ím

doménou Evky Gajdo‰ovej alebo Zuzky Sedlá-
kovie, ech keby ta pamäÈ moja lep‰ie slúÏila.
Kráºom ãloveãe nehnevaj sa sa stal Mi‰ko
Machara. Carcassone s famóznym fini‰om
vyhral Stanley, ked sa pri koneãnom zúãtovaní
dostal z posledného miesta na ãelo, nauãil sa
v˘borne farmárãiÈ. Ping-pong bol v˘hradnou
doménou chalanov a zaslúÏen˘m víÈazom bol
Peter Lova‰. Veãer sme si pozreli na projektore
film Dejavu. Ku koncu filmu sa viac spalo ako
pozeralo, snáì jedin ,̆ ktor˘ vládal bol Janãi. 

V stredu sa zdalo, Ïe nám poãasie
prekazí v˘let do Pie‰Èan, ale potom
ako sme sa naloÏili do autobusu sa
slnieãko zaãalo na nás pekne usmievaÈ.
V Pie‰Èanoch bol voºn˘ program, ale
skoro kaÏd˘ ho vyuÏil na prehliadku
mesta, obchodov, parkov, ãi podnikov
samozrejme s nealkoholick˘mi nápoj-
mi:-). Po návrate z v˘letu si kaÏd˘
podºa vlastného uváÏenia relaxoval a zaãal sa hraÈ boccia turnaj, ktor˘ sa
dohrávala aj v nasledujúci deÀ. 

·tvrtok pre nás priniesol tro‰ka pokojnej‰í scenár. Ruãné práce s vajíãkami,
mot˘ºmi a náramkami viedla na‰a Jarka. Chalani dohrávali bocciu, ktorú
vyhral po nervydrásajúcom súboji Stanley. Poobede sme sa koneãne dostali
k dokonãovacím prácam na‰ej kon‰trukãnej tvorby. Vytiahli sme staré kufre
plné star˘ch látok a pustili sme sa do skrá‰lovania na‰ich stavieb a stvorení.
A tak sa zrazu bezduché kon‰trukcie menili na ute‰ené chalúpky, kokso mlyn
a na‰u Martu s jej spoloãníkom Dunãom. Musím poznamenaÈ, Ïe sa mi táto
ãasÈ zdobenia páãila najviac. Veºkí detailisti sa ukázali byÈ Gladiátori, ktorí
vyrobili dokonca slnko, vtáãiu búdku, ãi plot. Vtákov mali okolo svojej poºov-
níckej chaty aj Ohniví bizóni. Keì som sa p˘tal Maja Ko‰Èála, Ïe preão leÏia na
zemi, stroho mi odpovedal, Ïe predsa okolo poºovníckej chaty to inak ani
nejde. ObliecÈ Martu bol pre Morsk˘ch vlkov tro‰ka problém, kvôli jej rozme-
rom istej zadnej ãasti tela, no a chudák alebo ‰Èastn˘ to pes Dunão pôsobil pri
svojej pani dosÈ vychrtlo. Veãer sa podával gulá‰, rozm˘‰ºali sme, Ïe Dunão uÏ
asi mäso dlho nevidel. A je to... si to perfektne premysleli a popri kokso-
mlynskom kolese mysleli aj na zadné vrátka, ktoré majiteº mlyna isto pouÏíva
pri raziách kukláãov. Veãer sme si spravili posedenie pri ohníku, pokecali sme
si o Indyho rodnej zemi Peru, poopekali ‰pekaãky, porozprávali vtipy, kde
hlavne perlil Robo ëurkoviã. Samozrejme sme si zaspievali, zase sa prejavil ako
hlavn˘ ÈahúÀ Milo‰ Valjent, ktor˘ snáì pozná v‰etky ºudové pesniãky.
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Nasledujúci deÀ sme zase pre‰li na ‰portovej‰iu nôtu, zasúÈaÏili sme si
v slalome pomedzi umelohmotné minerálkove fºa‰e. Zahrali sme si hru deka
a vyskú‰ali si pri nej postreh a pamäÈ na mená protivníkov. ·lo nám to celkom
dobre, kedÏe sme sa stihli v predchádzajúcich dÀoch perfektne spoznaÈ.
Poobede mala kaÏdá skupina za úlohu pripraviÈ si krátku veãernú scénku za
pomoci svojich diel, ktoré stvorili. Po veãeri nasledovalo samotné divadlo. Za-
bavili sa pri Àom nielen diváci, ale aj samotní úãinkujúci. Morskí vlci predviedli
scénku o tom ako si Marta i‰la zarábaÈ sociálnou prácou do Bratislavy a ako
to chodí tam u nás na dedine, kde kaÏd˘ kaÏdého pozná. V scénke Gladiá-
torov sa uviedli vo v˘bornom svetle zohraté duo Marka, Jano a ich syn
v podaní Janãiho, Indiho a MiÀa. Pravdepodobne v‰etk˘ch zapojili do scénky
o Jankovi Klingáãikovi. Majo Ko‰Èál zase hviezdil, lep‰ieho herca nepoznám,
niekedy mám pocit, Ïe sa mu nevyrovnajú ani v SOS. V˘born˘ v˘kon podala aj
Viki a pri v˘kone vlka Ri‰ka a sovy Mi‰ka Macharu, nám prechádzali
zimomriavky po chrbte. Nakoniec sa predstavili vo veºmi presvedãivej scénke
A je to... Star˘ mlynár a mlynárka v podaní Michala Gabãa a Denisky
·ikulincovej, ãi mladého dílera (Robo ëurkoviã) podávali perfektn˘ príklad
preão sa neoplatí motaÈ sa v drogovej brandÏi. PeÈo Hudeãek s Petrom Pod-
horsk˘m v rolách kukláãov to rozbalili pri prepade a v‰etko im zhabali, ão uÏ
s toºk˘m zboÏím spravili, nevedno.

V sobotu si vaã‰ina ºudí dorábala prívesky z korálok, mot˘ºe a dozdobovala
vajíãka. Predsa len poãas t˘ÏdÀa dostal kaÏd˘ zabraÈ. PoobedÀaj‰iu
prechádzku nám prekazil dáÏì. Dohrávali sa e‰te finálové súboje niektor˘ch
disciplín na‰ej olympiády väã‰inou na chodbe, ãi v spoloãenskej miestnosti.
Veãer ako b˘va zvykom na rozlúãkovom veãierku, sa vyhlásili v˘sledky. Abso-
lútnymi víÈazmi sa stali s veºk˘m náskokom bojovníci s A je to..., druhí skonãili
Ohniví bizóni, tretí Gladiátori a poslednú prieãku obsadili Morskí vlci. Za
snahu v‰ak boli odmenení v‰etci rovnako, za ão patrí veºká vìaka na‰im
sponzorom. Nasledovalo vyhlásenie v˘sledkov Boccia mini ligy a potom sme sa
poìakovali manÏelom Vargo‰kovcom, za opateru ktorú nám poskytovali
poãas cel˘ch ‰tyroch rokov organizovania na‰ich táborov. Veríme, Ïe sa im
bude v budúcnosti dariÈ aj na inom mieste. Nech˘bala ani torta a závereãná
diskotéka, ktorá sa tiahla aÏ do ránka bieleho. 

Ráno nastal ãas na posledné spoloãné raÀajky, luãenie sa, v˘menu kon-
taktov a Ïelaní v‰etkého dobrého s pria-
ním, aby sme sa zase takto spoloãne zi‰li na
podobnej akcii OMD. Chcel by som sa po-
ìakovaÈ v‰etk˘m zúãastnen˘m za ich
trpezlivosÈ, pochopenie, verím, Ïe sa Vám
páãilo, mne veºmi. ëakujem aj mojim po-
mocníkom Janãimu, Lacke, Mirke, Katke.
Bez ich pomoci, by to nebolo vôbec také
jednoduché a veselé. 

Dúfam, Ïe tento tábor bol pre Vás prí-
jemn˘m odreagovaním od starostí a strastí
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ná‰ho beÏného Ïivota. Te‰ím sa na ìal‰ie akcie, kde sa ako verím zase
stretneme.

Vá‰ Mirec B
Zodpovedn˘ táborov˘ team: Mirec Bielak - vedúci tábora (a aj DJ), Lacka,

Mirka, Katka, Janãi - animátori. V‰etk˘m hip, hip, hurá!

ëakujeme sponzorom na‰ich ‰tyroch táborov:
Vydavateºstvo SLOVART a.s., DaVINCI spol.s r.o., Vydavateºstvo Mladé letá,

Rádio 7, 
Albi spol. s r.o., Tempo-Kondela, s.r.o - NiÏná; CukráreÀ Lonek - Medvedzie;

Drogéria Celu‰áková - Tvrdo‰ín; Bratton Îilko - Tvrdo‰ín; US Kole‰tíková -
Tvrdo‰ín; Rosetex Zoltán Bók - Tvrdo‰ín; Kvetinárstvo Jozef Baránek -
Tvrdo‰ín; MSC Eugen ·i‰ka - Tvrdo‰ín; Keramika KUBO - Tvrdo‰ín; Keramika
Orava, p. Veselovská - Tvrdo‰ín, Peter Banyák a ìal‰í anonymní darcovia

Vìaka ìalej patrí: Mi‰kovi SirvoÀovi za vatry a zapoÏiãanie prívesného
vozíka - Dispeãerovi SAD Ilava p. ·atkovi a ‰oférovi autobusu p.Ondri‰koviãovi
- v‰etk˘m pomáhaãom na na‰ich táboroch - Viliamovi Frankovi za zapoÏiãanie
‰achov na Memoriál J. Kráºa. 

Tábory sme mohli zorganizovaÈ vìaka podpore Ministerstva práce,
sociálnych vecí a rodiny SR a financiám získan˘m z 2%.

Správa z Valného zhromaÏdenia NROZP

Valné zhromaÏdenie Národnej rady obãanov so zdravotn˘m postihnutím sa
konalo dÀa 10. októbra 2007 v Bratislave.

Vyslovilo spokojnosÈ s podpísaním Dohovoru OSN o právach ºudí so zdra-
votn˘m postihnutím Slovenskou republikou, ktor˘ hodnotí ako historicky
najv˘znamnej‰í medzinárodn˘ dokument v oblasti obhajoby a uplatÀovania
práv ºudí so zdravotn˘m postihnutím. NROZP v SR sa chce a je pripravená
podieºaÈ na jeho implementácii a monitorovaní jeho dodrÏiavania. Za t˘mto
úãelom prijala vlastn˘ akãn˘ program.

Úãastníkov Valného zhromaÏdenia NROZP v SR uvítala na pôde Ministerstva
práce sociálnych vecí a rodiny riaditeºka odboru integrácie osôb so ZP a sociál-
nych sluÏieb Mgr. L˘dia Brichtová. Informovala o procese prípravy zákona
o sociálnych sluÏbách a zákona o kompenzáciách, taktieÏ o príprave spoloãnej
rady vlády pre problematiku zdravotne postihnut˘ch a seniorov, ktoré je
zatiaº iba v procese vnútorného pripomienkovania zákona.

Ing. Anna Jo‰tiaková, generálna riaditeºka sekcie ekonomiky MPSVaR
prezentovala zmeny v oblastí poskytovania v˘nosov ministerstva pre nezis-
kové organizácie na rok 2008. Delegáti NROZP v SR schválili správu o ãinnosti
za obdobie od ostatného valného zhromaÏdenia. 

Za predsedu NROZP v SR bol opätovne zvolen˘ doteraj‰í predseda
Branislav Mamojka (Únia nevidiacich a slabozrak˘ch Slovenska)
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Podpredsedami sa stali Iveta Mi‰ova (ZdruÏenie na pomoc ºuìom s mentálnym
postihnutím) a Monika Vrábºová (Slovensk˘ zväz telesne postihnut˘ch)

âlenmi v˘konného v˘boru sa stali Viliam Franko (Slovensk˘ zväz telesne
postihnut˘ch), Tibor Köböl (Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR),
Eduard ·ury (Slovensk˘ zväz zdravotne postihnut˘ch Martin) a Jaroslav
Janovec (Slovenské hemofilické zdruÏenie) 

Gizela Ba‰Èovanská, ªudovít Dojãan a ªubica V˘beralová sa stali ãlenmi
revíznej komisie.

Nov˘m ãlenom NROZP v SR sa stala Liga proti reumatizmu. 
Asociácia nepoãujúcich Slovenska, Asociácia organizácií sluchovo postihnut˘ch

v SR získali ‰tatút pozorovateºa do vyrie‰enia vnútorn˘ch otázok organizácií.
Úãastníci Valného zhromaÏdenia schválili Hlavné úlohy a ciele NROZP pre

budúce obdobie. Valné zhromaÏdenie schválilo aj návrh Akãného plánu
implementácie Dohovoru o právach ºudí so zdravotn˘m postihnutím. 

Poãas rokovania Valného zhromaÏdenia prebiehala videoprojekcia o úãasti
zástupcov NROZP v SR na hromadnom zhromaÏdení na Road Point Schuman
sa stalo ohniskom Kampane európskeho obãianstva „1milion4disability“. Na
zaver stretnutia Anna Reháková vyjadrila poìakovanie v‰etk˘m, ktorí svojim
podpisom prispeli k podpore práv obãanov so zdravotn˘m postihnutím.

Za OMD v SR sa zasadnutia zúãastnili: Andrea Madunová a Tibor Kobol 

DystroRozhovor

V druhom DystroRozhovore Vám predstavíme
predsedníãku novovzniknutého klubu Farfalletta Îili-
na Majku Smolkovú. Majka spolu s ªubkou ·kvar-
novou sú „Èahúnky“ DÀa belasého mot˘ºa v Îiline. 

1.  Kde si bola a ão si robila do roku kedy si
vstúpila do OMD?

Fíííha... s údivom kon‰tatujem, Ïe som vlastne „30-
roãné OMD - ske dieÈa...“ Môj prv˘ kontakt s OMD bol
totiÏ v ãase, keì som chodila do 6. triedy ZD· na
Mokrohájskej v Bratislave. TakÏe som si plnila beÏné
‰kolské povinnosti, preÏívala strasti i radosti
ústavného Ïivota a mala veºké nad‰enie zakaÏd˘m,

keì zneli hity skupiny ABBA ãi Boney M. Vtedy mi prv˘krát pri‰iel domov bulletin
MY-ãko (t. j. predchodca dne‰nej OZVENY). Prekvapilo ma nielen to, Ïe mi ho
poslali bez nejakého môjho podnetu, ale zaujal ma hlavne svojím obsahom.
A hoci sa tam niã nepísalo o mne, veºmi silno som vnímala, Ïe je to o mne...
Koneãne som sa zaãala dozvedaÈ nieão o svalovej dystrofii a o tom ako s Àou ÏiÈ...
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Pamätám si, Ïe odosielateºom bola Eva Müllerová z Prievidze. Nepoznám ju
a dodnes neviem, ako pri‰la k mojej adrese, ale rada vyuÏívam túto príleÏitosÈ,
aby som sa jej za to poìakovala, pretoÏe mi otvorila dvere do OMD a po-
mohla tak roz‰íriÈ moje obzory.

2. âo robí‰, ãím sa zaoberá‰?
Teraz som plne zaujatá aktivitami v na‰om klube, ktoré sa toãia okolo

boccia, nav‰tevujem kresÈanské spoloãenstvo a keì mám príleÏitosÈ, tak si
zvy‰ujem poãítaãovú gramotnosÈ. V letnom období sa vyte‰ujem zo skalniãiek
pod mojimi oknami alebo prechádzkami v prírode.

3. Prezraì nieão zo svojho súkromia... kde b˘va‰?
Pred ‰tyrmi rokmi som dostala bezbariérov˘ byt a zároveÀ príleÏitosÈ ÏiÈ

samostatne len s pomocou osobn˘ch asistentiek. Bola to pre mÀa veºká v˘zva
a uÏila som si ju pln˘mi dú‰kami i napriek tomu, ão som preÏila. Dnes to
striedam s ãast˘m pobytom v O‰ãadnici u mamy, kde mi na‰i vytvárajú silné
zázemie a kde si môÏem vychutnávaÈ kºudov˘ reÏim.

4. Povedz nieão o klube...
Klub bol zaloÏen˘ 21. 1. 2OO7. Zaãiatky boli ÈaÏké a skromné. Jediné, ão

sme mali v rukách bola zakladajúca listina a jedna sada bocciov˘ch loptiãiek,
ktoré nám poskytlo OMD. AÏ v máji, keì Îilina obnovila grantov˘ systém, sa
naskytla príleÏitosÈ získaÈ finanãné prostriedky na rozbehnutie na‰ich ‰por-
tov˘ch aktivít. I napriek veºkej ãasovej tiesni sa podarilo vypracovaÈ projekt
pod názvom „Boccia - to je ‰port pre nás!“ 

Vìaka tomu nám mesto schválilo grantovú dotáciu vo v˘‰ke 40.000,-Sk. K˘m
sme ju v‰ak mohli ãerpaÈ, pomohol nám 20.000,- ov˘ príspevok z na‰ej OMD-
eãky. A tak sme mohli zaãaÈ s tréningami. Pre nedostatok vhodn˘ch priestorov
sme museli trénovaÈ na viacer˘ch ‰kolsk˘ch chodbách. Napokon sa nám
podarilo získaÈ vyhovujúcu telocviãÀu na dlh‰ie obdobie. Poskytli nám ju
v cirkevnej ‰kole Kráºovnej pokoja v Îiline Na ZávaÏí. TakÏe poz˘vame medzi nás
v‰etk˘ch záujemcov a priaznivcov boccie vÏdy v piatok od 16,30 h.-19,00 h.

Pre aktuálnosÈ termínu tréningu je vhodné sa kontaktovaÈ na tel. ã.:
0907478002, 0903021213. 

Radi spomíname na neoceniteºnú pomoc a v˘datnú úãasÈ saleziánskych
dobrovoºníkov z DOMKY v Îiline poãas DÀa belasého mot˘ºa. Za jej spro-
stredkovanie sa chceme poìakovaÈ Darinke âernikovej. OpäÈ sme ju oslovili
k ìal‰ej spolupráci a zdá sa, Ïe z niektor˘ch „mot˘ºov˘ch dobrovoºníkov“ sa
vykuklili dobrovoºníci zrelí aj na bocciu. 

KaÏdá ruka a noha je u nás vítaná, preto poz˘vame v‰etky pomocichtivé
spriaznené du‰e medzi nás.

5. âo rada poãúva‰?
Odchovaná som na skupine ABBA, ale vypoãujem si aj klasiku a páãi sa mi

gospel.
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6. âo Ty a Tvoje cestovateºské chodníãky? 
Vìaka kresÈanskému zdruÏeniu Samaritán, obetavosti a pomoci ich

dobrovoºníkov som nav‰tívila rôzne zahraniãne púte pre voziãkárov, Izrael,
Chorvátsko, Lurdy, Poºsko. 

7. Obºúbená farba, kniha, jedlo?
Farba? biela, smotanová ... kniha? Biblia a jedlo? No ako pravá Kysuãanka,

tak halu‰ky so slaninkou a zemiakové placky :-)

8. Pozerá‰ Superstar? 
Samozrejme, mojim favoritom je Vierka Berkyová :-), smsky jej zatiaº ale

neposielam :-)

9. âo Ëa v poslednej dobe najviac pote‰ilo?
:-) vãeraj‰ie zasklenie okna. Udialo sa tak po ‰tyroch mesiacoch po jeho

rozbití kameÀom jedného 5-roãného neviniatka:-)

10. Ktoré Ïelanie Ëa napadá ako prvé?
Je to skôr túÏba. Jediná. MaÈ veºa síl na uskutoãÀovanie mojich plánov.

11. E‰te klasická otázka na záver kaÏdého DystroRozhovoru. Vie‰ ãíslo
svojho ãlenského preukazu? Sleduje‰ DystroLotériu? A vyriekni 6 ‰Èastn˘ch
ãísiel.

Ak sa nem˘lim, tak je to ãíslo 186 a na DystroLotériu samozrejme mrkám.
V˘hra vÏdy pote‰í...

222, 59, 189, 372, 421, 535.
Na‰ej Majke ìakujeme za rozhovor, prajeme v‰etko dobré a hlavne mnoho

t˘ch spomínan˘ch síl. 

DystroLotéria

Aj v minuloroãnom dvojãísle sme oznámili ‰esÈ ãísel spomedzi v‰etk˘ch
ãlensk˘ch preukazov ná‰ho zdruÏenia. Ozval sa nám jedin˘: Radovan Sekerák
(181). 

E‰te plníme „rest“ z ãísla 1 Ozveny, ospravedlÀujeme sa a Ïreby posielame
aj Du‰anovi Hradskému (545). BlahoÏeláme!

Zopakujme si pravidlá Dystrolotérie. KaÏd˘ ãlen OMD má ãlensk˘ preukaz
a kaÏd˘ ãlensk˘ preukaz ma svoje ãíslo. A práve z t˘chto ãísel Ïrebujeme ‰esÈ
a budeme ãakaÈ. âakaÈ, kto sa nám prihlási, Ïe sme vyÏrebovali jeho ãíslo. Iba
tomu, kto sa prihlási po‰leme stieracie Ïreby v hodnote 100 Sk. A môÏte
vyhraÈ milióny! 

A kto si nev‰imol, Ïe sme vyÏrebovali ãíslo jeho ãlenského preukazu?
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Dait Martin (39), Kottová Mária (260), Grichová Anna (321), Kancková Jana
(445), Pavlíková Jana (534) Tak priatelia, zapamätaÈ a nabudúce sa ozvite! 

Nové ãísla vyÏrebovala Majka Smolková: 222, 59, 189, 372, 421, 535.

Premiér Fico prispel na nákup auta pre imobilného Tisovãana

Takto znel titulok v novinách. KeìÏe obdarovaného Tisovãana poznáme, je
na‰im ãlenom, rozhodli sme sa Vám priblíÏiÈ viac zo zákulisia a poodhaliÈ
príbeh Milana Toma. 

MiÀo, ako ho voláme, patrí medzi t˘ch, ktor˘m zákon o sociálnej pomoci,
po novele pod taktovkou pána Kaníka neumoÏÀuje získaÈ príspevok na kúpu
osobného motorového vozidla. Napriek potrebe prepravovaÈ sa k lekárom,
napriek spoloãensk˘m a kultúrnym aktivitám, ktoré tento mlad˘ muÏ potre-
buje absolvovaÈ, nemá nárok, nespæÀa podmienku: nie je zamestnan ,̆
nepracuje. Neznal˘ veci by si povedal, áno, keì nepracuje a ne‰tuduje, tak na
ão mu bude auto, nech sa snaÏí... (asi takto to pán Kaník myslel, keì
spomínan˘ zákon zmenil). 

Îivotné osudy sú rôzne a naozaj Ïijú medzi nami ºudia, ktor˘m ÈaÏké
zdravotné postihnutie nedovoºuje byÈ pre spoloãnosÈ prínosom prácou alebo
‰túdiom. Aj MiÀove zdravotné ÈaÏkosti sú takéhoto charakteru. Po ÈaÏkom
úraze v dvanástich rokoch sa jeho stav fakticky zhor‰uje a pri „Ïivote“ ho
drÏia iba lieky a ‰peciálne injekcie, ktoré mu vpichujú do po‰kodeného
svalstva na neurologickej klinike v Bratislave a úãinok ktor˘ch mu na urãitú
dobu pomôÏe od neznesiteºn˘ch bolestí a k⁄ãov. 

MiÀo napriek svojmu údelu, je chalan optimisticky naladen ,̆ zaujíma sa
o nové veci, sleduje, ão sa deje okolo neho, je komunikatívny a spoloãensk .̆
Skúste v‰ak bez auta, na ktoré ste bytostne odkázan˘ udrÏiavaÈ spojenie so
svetom, s kamarátmi, spoznávaÈ nové veci. Svet sa Vám zúÏi na okolie domu
a nevyhnutné náv‰tevy po lekároch. Staré auto, ktoré rodina vlastnila uÏ bolo
Ïivotu nebezpeãné a prepravovaÈ v Àom ÈaÏko postihnutého chlapca by bolo
obrovské riziko. 

MiÀovi bolo jasné, Ïe keì bude ãakaÈ so zaloÏen˘mi rukami, k autu sa
nijako nedopracuje. Rodina na kúpu nového nemá, veì len mesaãné doplatky
za jeho lieky sa ‰plhajú do tisícov, odkladaÈ nie je z ãoho. Mamina je na
invalidnom dôchodku, jedin˘m zarábajúcim ãlenom rodiny je otec. Pri jednom
stretnutí s tisovsk˘m primátorom pánom Petrom Mináãom ho MiÀo poprosil
o pomoc pri hºadaní sponzorov, ktorí by mu mohli prispieÈ na kúpu auta.
Primátor pomoc prisºúbil, ale ani jemu, ani MiÀovi sa nepodarilo získaÈ pre
túto my‰lienku Ïiadneho sponzora. 

Po istom ãase sa v Tisovci konal predvolebn˘ míting pred komunálnymi
voºbami, na ktorom sa osobne zúãastnil aj premiér Fico. Keì nastala moÏnosÈ
otázok z publika, MiÀova mama sa sp˘tala pána premiéra, ãi vie o tom, Ïe
zákon o sociálnej pomoci neumoÏÀuje, aby ÈaÏko postihnutí ºudia dostali
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príspevok na kúpu auta, napriek ich odkázanosti, keì nesplnia podmienku
zamestnania alebo ‰túdia...Premiér prisºúbil, Ïe sa s pani ministerkou sociál-
nych vecí na túto skutoãnosÈ pozrie a prisºúbil nápravu a osobnú pomoc
MiÀovi. Pred niekoºk˘mi stovkami ºudí prisºúbil, Ïe finanãne pomôÏe pri kúpe
auta. O jeho prípade uÏ bol informovan˘ od pána primátora. 

Po ústnom prísºube, napísal MiÀo písomnú ÏiadosÈ na Úrad vlády SR, po
nejakom ãase v‰ak pri‰la zamietavá odpoveì. Sklamanie bolo obrovské...
nádej vlial opäÈ tisovsk˘ primátor a s novou ÏiadosÈou urgoval veci na Úrade
vlády. Potom pri‰iel list, v ktorom sa písalo, Ïe na kúpu auta im z rezervy
Úradu vlády SR bude poskytnutá suma 250.000 Sk! RadosÈ nemala konca,
pozbierali sa zvy‰né peniaÏky a po takmer roku vybavovaãiek a boja pred
Tomov˘mi stála krásna ãervená Fabia. 

Kto e‰te prispel? 
• primátor mesta Tisovec Milan Mináã s manÏelkou sumou: 10.000 Sk
• vo verejnej zbierke obãania mesta Tisovec prispeli: 5.000 Sk
• deti so Z· V. Klementisa darovali dobrovoºné vstupné na veãierok: 2.000 Sk
• diskotéka zorganizovaná na tento úãel Agentúrou Agrum Music- v˘ÈaÏok

zo vstupného: 5.000Sk
• rodina Tomov˘ch si doplatila zvy‰n˘ch 80.000 Sk.

Napriek ‰Èastnému koncu si MiÀova
mama v telefonickom rozhovore po-
vzdychla: „Bola by som rad‰ej, keby sa
zmenil zákon a pomocou príspevku sa
k autu dostali v‰etci, ktorí podobne ako
MiÀo auto nevyhnutne potrebujú.
Hádam raz takáto doba nastane.“ 

Prípravok Flavon zlep‰il stav u DMD

Milí ãlenovia OMD,
viem, Ïe mnohí z Vás majú rôzne ÈaÏkosti

a zdravotné problémy, preto si myslím, Ïe budete
radi, ak sa podelím s Vami s mojou dobrou
skúsenosÈou s jedn˘m preparátom. 

Môj syn Roman má uÏ niekoºko mesiacov
podpornú pºúcnu ventiláciu, napriek tomu, Ïe
jeho stav v dôsledku dystrofie nebol aÏ tak˘
váÏny, dokonca e‰te chodil. Napriek tomu
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v dôsledku d˘chacích ÈaÏkostí bol napojen˘ na d˘chací prístroj a odporúãan˘
do domácej starostlivosti. 

Jeho ìal‰ie ÈaÏkosti zaãali asi mesiac po tom, ako sme absolvovali pobyt na
ARO-e, na ktorom mu zaviedli kanylu. Nastal problém s d˘chaním, vytvoril sa
mu opuch okolo kanyly, ktor˘ zapríãinili bacily, ktoré e‰te v d˘chacích cestách
zostali. Nasledovala drastická lieãba antibiotikami, ktorú nasadila pani
primárka Orlická. Lieãba bola úspe‰ná, ale... imunitn˘ systém sa nám zhor‰il.
S t˘m mal Roman problémy aj predt˘m, bol veºmi ãasto chor .̆ Hºadali sme
preto moÏnosti, ako zlep‰iÈ imunitn˘ systém a nezaÈaÏiÈ Ïalúdok, lebo nechcel
jesÈ, denne sme od‰Èavovali ãerstvé ovocie a zeleninu. 

Jedného dÀa nás nav‰tívila zázraãná masérka Eviãka. Ja ju volám „zázraã-
ná“, lebo má veºk˘ dar od Pána Boha. Ona nám poradila v˘robok Flavon,
ktor˘ posilÀuje imunitu a je prospe‰n˘ v mnoh˘ch oblastiach. Vyrába sa
v Maìarsku. 

Po mesiaci sme mali v˘borné v˘sledky krvi a Roman zaãal jesÈ. Mal v˘bornú
náladu a napriek svojmu údelu bol pln˘ elánu. Flavon uÏíval teda ìalej. Pri
pravidelnej hygiene som zistila, Ïe zaãal priberaÈ, chrbát aj ruky sa mu obalili,
uÏ nebol len kosÈ a koÏa. Evka sa nám priznala, Ïe ho lieãila aj svojou
energiou. Pred mesiacom sa Roman postavil na nohy, nestál dlho, ale pre nás
to bol obrovsk˘ pokrok. Plakala som od ‰Èastia! 

Ak teda môÏem, chcem aj Vám tento v˘robok odporúãaÈ, pretoÏe my s ním
máme naozaj v˘borné skúsenosti. 

Touto cestou chcem e‰te poìakovaÈ pani primárke Orlickej z ARO-a
v Galantskej nemocnici a celému kolektívu. NebyÈ t˘chto ºudí,, ktorí v ÈaÏk˘ch
chvíºach stáli pri nás, nemohli by sme sa dnes chváliÈ tak˘m úspechom. 

Samozrejme ìakujem aj OMD, ktorá nám pomohla s kontaktmi na dodá-
vateºa d˘chacích prístrojov a zabezpeãila odsávaãku hlienov. 

Obrovská vìaka v‰etk˘m, ktorí nám pomáhali a dodnes pomáhajú preÏiÈ. 
rodina Biliková z Veºk˘ch Úºan 

Pozn. redakcie:
Ak by ste sa chceli skontaktovaÈ s pani Bilikovou a informovaÈ sa viac,

napí‰te jej na adresu: mazu1@azet.sk alebo zavolajte do OeMDeãka, s jej
súhlasom Vám poskytneme telefonick˘ kontakt. 

Poìakovania
OMD,
chcem sa úprimne poìakovaÈ v‰etk˘m, ktorí prispeli

k tomu, aby ste vyhoveli mojej Ïiadosti a poskytli mi
nemalé finanãné prostriedky na doplatok za elektrick˘
vozík od firmy Reha. (40.000 Sk) 

V súãasnosti uÏ vozík mám a pomaly si naÀ zvykám,
verím, Ïe naplní moje potreby a oãakávania. 
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E‰te raz ìakujem za preukázanú pomoc a prajem vám v‰ek˘m veºa zdravia,
potrebn˘ch síl a úspechov vo v‰etkom ão robíte. 

S pozdravom ostáva a na ìal‰ie stretnutie sa te‰í Mária Tomá‰ková zo
Îakoviec 

âauky OMD-ìáci, ãauky OZVENA,
uÏ sa Vám chystám napísaÈ tak dlho, Ïe to pomaly stráca aj na aktuálnosti,

no ão narobím? Hlavne, Ïe napokon napí‰em, no nie?
Presnej‰ie, pí‰em Vám uÏ tri mesiace, pretoÏe práve od vtedy sa v mojom

Ïivote stala taká malá, no zato v˘razná zmena. No poìme poporiadku. 
V‰etko sa to zaãalo minulého roku, keì som bola v Belu‰sk˘ch Slatinách na

tematickom tábore a po prv˘ raz v Ïivote (je to na smiech, ale pre mÀa to bolo
fakt prv˘ raz, to máte tak keì Ïijete v dedine, ktorá je takmer na konci sveta),
som mala moÏnosÈ stretnúÈ sa s elektrick˘m vozíãkom. Bolo to nieão super;
vidieÈ, ako sa to samo h˘be a vy si pri tom kºudne sedíte! Aj som trocha
závidela, kedÏe mne pri presune na mechanickom musel pomáhaÈ oco alebo
mama. A vtedy som sa pevne rozhodla. Aj ja tak˘ chcem!

Keì sme sa spolu so sestrou a rodiãmi po t˘Ïdni vrátili domov pre‰lo e‰te
pár t˘ÏdÀov k˘m som si to v‰etko nechala poriadne prejsÈ hlavou a navy‰e sme
v tej dobe prerábali tro‰ka dom, takÏe aj to spomalilo moje rozhodovanie. No
hneì len ão sa v‰etko dalo do poriadku pustila som sa do toho.

Vzala som do rúk môjho kamo‰a mobila a zaãala písaÈ SMS, ktorá by bola
struãna a pritom jasná a poslala ju JoÏkovi BlaÏekovi.

T˘mto by som sa mu vlastne chcela aj veºmi pekne poìakovaÈ, pretoÏe ani
som sa nenazdala a zaãali mi chodiÈ po‰tou v‰elijaké ponuky z firiem, ktoré
také vozíãky vyrábajú a ja som si mohla medzi nimi nájsÈ tú svoju „ma‰inku“,
ako ho volám. Dík JoÏko!

Zapáãil sa mi Qicke Samba z firmi MEDICCO a som im vìaãná, Ïe i napriek
niekoºko hodinovej ceste pri‰li k nám, aby som ho mohla vyskú‰aÈ hoci vôbec
nebolo isté, ãi mi ho poisÈovÀa preplatí. Na‰Èastie preplatila, hoci trvalo celé
mesiace, k˘m som pochodila v‰etk˘ch lekárov, alebo presnej‰ie, k˘m ma
objednali na vy‰etrenie a vlastne sa dohodli, ktor˘ bude vypisovaÈ ten hlavn˘
papier. Nakoniec sme pri‰li na to, Ïe hlavné papiere dáva poisÈovÀa, takÏe
mil˘m lekárom, ãi vlastne lekárkam, riadne uschli perá. A práve z poisÈovne,
ktorej som sa strachovala, Ïe to bude najdlh‰ie naÈahovaÈ, mi hneì na druh˘
deÀ, ão sme na Àu odniesli papiere, zavolal sám pán Prokopoviã, ktor˘ tam
‰éfuje (titul spomínaÈ rad‰ej nebudem, aby som to nedoplietla), zavolal, Ïe si
môÏem objednaÈ ma‰inku. To ráno som nevedela, ãi plakaÈ alebo sa smiaÈ. Asi
to aj to.

Hneì som aj volala pani Václavkovej-Konrádovej z MEDICCA, Ïe ho môÏu
doviezÈ, a tak trocha sa jej tu aj ospravedlÀujem, lebo mi bolo dlho ãakaÈ,
takÏe som dosÈ ãasto volala; UÏ ho máte? UÏ pri‰iel? Museli ho totiÏ doviezÈ
aÏ z Anglicka, keì sa nem˘lim, a napotvoru práve vtedy tam mali záplavy,
takÏe asi preto to trvalo skoro ìal‰í mesiac, k˘m mi stál na dvore.
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No napokon som sa predsa len doãkala
a teraz, keì nepr‰í, alebo nie je veºmi chladno,
hneì uháÀam po na‰ej dedine a cítim slnko na
tvári. ·koda, Ïe uÏ je jeseÀ, lebo to je poãasie
nie pre mÀa, no ja si poãkám na ìal‰í rok a len
ão vykukne slnko z pod perín vyjdem aj ja
z domu!

Tak, a to je uÏ koniec môjho listu. A preão
som Vám ho vlastne písala? Rada by som sa
e‰te raz touto formou poìakovala v‰etk˘m
spomínan˘m a odkázala im, Ïe sú to správni
ºudia a v tom, ão robia by nikdy nemali
prestaÈ. 

Majte sa fajn a uÏite si Vianoce. Ja a sestra sa na ne uÏ moooc te‰íme! Páá. 
Erika Kostová z Kurova 

Ahojte priatelia z OMD!

Ahoj priatelia OMD,
Slneãné letné dni sú uÏ bohuÏiaº za nami a dúfam v kaÏdom z nás zostali

pekné spomienky na letné chvíle a záÏitky, v niektor˘ch aj cestovateºské.
Rada by som sa s Vami podelila o pár postrehov z môjho turistického v˘letu

v Tatrách. Cez leto mi môj kamarát Indi povedal, Ïe v Tatrách od‰tartovali túto
letnú sezónu akciu Tatry bez bariér a sprístupnili lesnú trasu, ktorú zvládnu aj
vozíãkari (zhodou okolností som reportáÏ o otvorení turistického chodníka
videla v televíznych novinách) a navrhol mi, ãi by sme si urobili v˘let do Tatier
a zároveÀ pre‰li spomínan˘ chodník a tak na vlastné oãi videli ako je upraven˘
pre vozíãkarov. Pár dní pred na‰im v˘letom som sledovala poãasie s ëurom
Mokr˘m, aby nám v stane náhodou nekvapkalo na hlavy:, pretoÏe sme sa aj
rozhodli stanovaÈ v kempingu. Predt˘m som si uÏ vyskú‰ala noc v stane s ka-
mo‰kou Mirkou Gombárovou v Belu‰sk˘ch Slatinách, aby som bola fyzicky
pripravená aj na oziabanie nôh v noci. DÀa 14.augusta sme vyrazili s Indim na
3-dÀov˘ turistick˘ v˘let, ktor˘ sme nazvali Expedícia Tatry 2007 (názov sa
zrodil pri uloÏení fotiek do notebooku). Spomeniem, Ïe mám svalovú atrofiu
a pohybujem sa len pomocou vozíka, napriek tomu som neváhala b˘vaÈ
v kempingu a ani som veºmi nerozm˘‰ºala ako to budem zvládaÈ. V 1. deÀ po
príchode do Tatier sme sa vybrali na prechádzku okolo ·trbského plesa.
Chodník je úplne prechodn˘ pre vozík, nie sú tam väã‰ie kamene, takÏe nebol
by problém prejsÈ ho aj na elektrickom vozíku. Veãer sme zaliezli ako krtkovia
do malého zeleného stanu v Eurokempingu v Tatranskej Lomnici . Na moje
veºké pote‰enie som sa v kempingu dostala do umyvárky , aj na WC-ko (bol
len jeden schod a s uÏ‰ím vozíkom sa dostanete na WC, aj sprchovanie, ak si

Erika je druhá zprava
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so sebou zoberiete plastovú stoliãku sa dá zvládnuÈ). TakÏe poviem vám
kemping takmer bezbariérov .̆ Na 2.deÀ sme sa vybrali s lanovkou z Tatranskej
Lomnice na Skalnaté pleso. Terén okolo plesa je znaãne kamenist ,̆ ale
s pomocou ochotn˘ch ºudí pomôcÈ sa aj ten dá z ãasti prejsÈ. V tento deÀ sme
si naplánovali aj stretnutie s kamarátom Ferim z Tatranskej Lomnice, e‰te
‰Èastie, Ïe b˘va v Tatrách, lebo na ceste späÈ k lanovke sa mi stala nemilá
príhoda, pokazil sa vozík a len vìaka Feriho otcovi ho mám opraven .̆ Dnes sa
nad t˘m zasmejem, ale vtedy mi nebolo v‰etko jedno a ìakujem im za pomoc.
V posledn˘ 3.deÀ sme sa vybrali zdolaÈ vyt˘ãen˘ cieº na‰ej expedície turistickú
trasu pre hendikepovan˘ch z Hrebienka na Rainerovu chatu. Autom sme
zaparkovali len pár metrov od zaãiatku chodníka, ktor˘ je vyznaãen˘ cha-
rakteristick˘m symbolom vozíãkára, a hor sa na túru. Ak, by ste sa v budúc-
nosti vydali na tento chodník nenarazíte na
strmé v˘stupy, chodníky sú upravené ‰peciálnou
technológiou, vìaka ktorej je terén mierne
hrboºat ,̆ v niektor˘ch úsekoch kopcovitej‰í, ale
nehrozí, Ïe by sa doÀ vyjazdili koºaje, prípadne
by ste s kolieskami vozíka zapadli do ‰trku.
AbsolvovaÈ trasu s elektrick˘m vozíkom by som
v‰ak neodporúãala, lebo predsa len na ‰trko-
vitom teréne sa ‰m˘ka. Chodníkom sa dosta-
nete k Rainerovej chate, a ìalej pokraãuje len
pre chodiacich, ‰koda, lebo ìalej sú vodopády,
jedine keby som tak mala vzdu‰n˘ aeroplán.
A tu sa konãí na‰a Expedícia v Tatrách, ktorá
klapala ako hodinky, aj keì s men‰ími prob-
lémami, ktoré sa v‰ak v‰etky zvládli, a poãasie
nám cel˘ ãas prialo, slnieãko hrialo. Musím v‰ak
aj napísaÈ, Ïe bohuÏiaº v Tatrách je problém s bezbariérov˘mi WC, takÏe milí
ãitatelia odporúãam do ruksaku ku chlebíku a pa‰tékam prípadne pribaliÈ aj
pampersky:(ja som to rie‰ila tak, Ïe som bola stále mierne dehydrovaná).
TakÏe milí priatelia, aj napriek bariéram hor sa do sveta!

Katka Albertová
PS: Na záver chcem poìakovaÈ hlavne Indimu , Ïe sa nám v˘let podarilo tak

fajn uskutoãniÈ, a Ïe poãas celého ná‰ho v˘letu mi bol oporou a pomáhal mi.

Cesta po Európe

KeìÏe som sa ani nie pred t˘ÏdÀom vrátil s dovolenky po Európe, chcel by
som Vám napísaÈ ako to asi vyzerá s bariérovosÈou v hlavn˘ch mestách Poºska,
Nemecka a âeskej republiky. Som vozíãkar a pohyboval som sa na
mechanickom vozíku za pomoci mojich priateºov. 
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Zaãnem Var‰avou, toto mesto je pre mÀa veºkou
záhadou. TotiÏ poãas dvoch dní, ktoré som tam strávil,
som nevidel ani jedného vozíãkara. MoÏno to bola
náhoda, moÏno tam nechodia von, neviem si to
vysvetliÈ. âo sa t˘ka dopravy, pouÏíval som metro
a bezbariérové autobusy, ktor˘ch je vo Var‰ave
dostatok, ale môÏe sa staÈ, Ïe niektor˘ autobusov˘
spoj nebude bezbariérov .̆ S metrom taktieÏ nebol
problém, nakoºko boli v‰ade v˘Èahy, ale platí sa zaÀ rovnako ako platia zdraví
ºudia (stálo 8 zlot˘ch za 24 hodinovú pernamentku). Ak sa vyberiete do
Var‰avy odporúãam Vám ísÈ si pozrieÈ hlavne palác kultúry, ktor˘ je prístupn˘
aj pre vozíãkarov, do vstupnej haly sa dostanete boãn˘m v˘Èahom a ìalej Vám
pomôÏe personál, majú k dispozícií aj schodolez, neskôr sú uÏ samé v˘Èahy.
Z tohto paláca je v˘hºad na celé mesto. Ak sa Vám bude zdaÈ mesto príli‰
hluãné odporúãam Vám ísÈ si pozrieÈ park, v ktorom sa nachádza takzvan˘
Zámok na jazere. Ak by som mal daÈ známku, tak za bezbariérovosÈ
a prístupnosÈ pre vozíãkarov by som dal tomuto mestu dvojku. âo sa t˘ka
pamiatok, zaujímavostí a kultúry by som mu dal známku 2/3. 

Berlín, jednoznaãne najúÏasnej‰ie mesto, v ktorom som zatiaº bol.
Absolútne bezproblémová doprava, pri ktorej sa na prvé miesto dáva dôraz
na vozíãkarov. Je vidieÈ ohromn˘ rozdiel v sociálnej sfére aj keì domáci
hovoria, Ïe sa to zaãína zhor‰ovaÈ a zaãínajú si aj oni doplácaÈ za pomôcky.
Napriek tomu som videl veºa vozíãkarov na elektrick˘ch vozíkoch, ktoré boli
v˘bavou na vysokej úrovni. Nebol problém stretnúÈ vozíãkara, ktor˘ mal
elektrick˘ vozík aj na pohybovanie sa a aj na podporné pºúcne d˘chanie
SPOLU! Vtedy som si spomenul na Robka Rubinta, jemu by sa tak˘ isto zi‰iel.
Pohyboval som sa skoro stále metrom, v Berlíne sú dva druhy metra jedno
podzemne U-Bahn a jedno nadzemné S-Bahn. Obidva sú prispôsobené
vozíãkarom (taktieÏ sa platí 3,5 eura na permanentku 24 hodinovú), ja som
vlastne v Berlíne asi nena‰iel stanicu metra ãi autobusu kam by sa vozíãkar
nedostal. Ak nerátam známu Berlínsku veÏu,
je tam síce pár schodov a potom v˘Èah, ale
vraj kvôli bezpeãnosti, keìÏe únikov˘ v˘chod
je po vy‰e 3 tisíc schodoch, ma tam nepus-
tili... Vynahradil som si to v‰ak vo vládnej
budove Bundestagu, kde je postavená
vysoká bezbariérová kupola, odkiaº je tieÏ
perfektn˘ v˘hºad na cel˘ Berlín. Ak ste na
vozíku, treba ísÈ pod schody, sprava je tam
osobitn˘ prístup, kde Vás len prekontrolujú,
ãi náhodou nemáte nejaké zbrane. ëalej som
nav‰tívil Antické múzeum, ktoré je ãiastoãne
bezbariérové, treba sa zmieriÈ s t˘m, Ïe pria-
mo v Àom sa kde tu nájde zo 5 schodov, na
elektriãáku tam neodporúãam ísÈ. Kultúrny
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záÏitok je v‰ak vynikajúci. V Berlíne by ste nemali vynechaÈ ani prehliadku
modernej ãasti Berlína Postdammer platz. Je to spektrum modern˘ch stavieb,
mrakodrapov, re‰taurácií, kín, bytov˘ch a kancelárskych priestorov, ktoré sú
úplne bezbariérové. Ja osobne som nav‰tívil 3D kino IMAX, kde Vám
pracovníci kina ochotne pomôÏu aÏ do kresla, je tam veºa silákov. Sú tam v‰ak
hore ‰peciálne miesta pre vozíãkarov, ale kreslo je kreslo, ão Vám budem
hovoriÈ. Kostoly resp. katedrály, sú taktieÏ bezbariérové. Samozrejme v‰etko
som nav‰tívíÈ za tie tri dni nestihol. Verím, Ïe sa tam e‰te v budúcnosti vrátim.
Poìme k známkam, bezbariérovosÈ a prístupnosÈ 1, pamiatky zaujímavosti
a kultúra 1- (mínus za to, Ïe tam bolo pár schodíkov v múzeu) 

Praha, tú moÏno poznáte viacerí, ale pre mÀa to bolo po prv˘krát. Treba
rátaÈ s t˘m, Ïe je to v prvom rade historické mesto, ãiÏe t˘ch bariér tam bolo
tro‰ka viac ako v predo‰l˘ch dvoch mestách, ale dalo sa. PouÏil som metro, ale
treba si dobre v‰ímaÈ mapku metra, na ktor˘ch zastávkach sú v˘Èahy pre
vozíãkarov, s tro‰kou kombinácií sa dá dostaÈ na v‰etky dôleÏité miesta. Metro
je pre vozíãkarov „zadara“. My sme odstavili auto na Smíchove a odtiaº sme
‰li metrom, vyhli sme sa tak zápcham v uliciach Prahy, samozrejme, Ïe záleÏí
odkiaº prídete. Pre‰li sme od Václavského námestia cez Pra‰nú bránu k orloju,
na Karlov most a odtiaº na Hradãany, kde je krásny v˘hºad na Prahu. Treba sa
pripraviÈ na dlhé stúpanie, táto trasa sa dá prejsÈ aj s elektriãákom. V meste je
príli‰ veºa obchodíkov, väã‰ina má nejak˘ ten schodok, keìÏe sú v starom
meste. E‰te by som sa chcel dostaÈ na nejaké podujatie v Sazka aréne. Nav‰tívil
som e‰te Saudkovu v˘stavu, dostal som sa tam len kvôli tomu, Ïe bol so mnou
Janãi. Viem, Ïe toho nie je moc, ale viac sme v Prahe nestihli. Ak by som mal
daÈ známku, tak za bezbariérovosÈ a prístupnosÈ 3, ão sa t˘ka pamiatok
zaujímavosti a kultúry 2. V Prahe sa dá toho vidieÈ oveºa viac ako vo Var‰ave,
ale je to oveºa hor‰ie s bariérovosÈou a osobne si myslím, Ïe e‰te bude chvíºku
trvaÈ, pokiaº sa tam bude môcÈ vozíãkar bezproblémovo dostaÈ na tie
najzaujímavej‰ie miesta.

Ubytovanie sme mali zabezpeãené u na‰ich priateºov, preto som nenapísal
aké to bolo s ubytovaním a stravou. Najdrah‰ím mestom je jednoznaãne

Berlín, ale stojí to za to. KeìÏe sme ‰li autom,
odporúãam pre tak˘ch odváÏlivcov ako sme my,
odparkovaÈ auto na okraji mesta, najlep‰ie na
stráÏen˘ch parkoviskách, nie je to síce zadarmo,
ale keì vidia, Ïe ste na vozíku dávajú v˘razné
zºavy. My sme boli piati a náklady na jedného
ãloveka nás vy‰li na tak˘ch 4 tisíc korún aj
s darãekmi za celú 10 dÀovú cestu. âo sa t˘ka
hodnotenia, je to veºmi subjektívne, je moÏné, Ïe
sa Vám nebude páãiÈ, ak máte iné zaÏitky,
neváhajte a napí‰te do Ozveny.Na záver len malé
povzbudenie, nebojte sa cestovaÈ mám to
odskú‰ané aj s vlakom a zájsÈ sa dá naozaj v‰ade).

Mirec Bielak
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Opatrovatelia - ão robiÈ, ak chcete, aby za Vás 
poistné na dôchodkové poistenie platil ‰tát

Podºa zákona o sociálnom poistení od 1. augusta 2006 platí ‰tát poistné na
starobné poistenie, poistné na invalidné poistenie a poistné do rezervného
fondu solidarity za fyzickú osobu, ktorej sa poskytuje peÀaÏn˘ príspevok za
opatrovanie podºa zákona o sociálnej pomoci.

• Aké podmienky musí poberateº tohto príspevku spæÀaÈ, aby poistné za
neho platil ‰tát?

– Fyzická osoba, ktorá poberá peÀaÏn˘ príspevok za opatrovanie, sa pois-
tencom ‰tátu stane, ak:

- má trval˘ pobyt na území Slovenskej republiky,
- nie je dôchodkovo poistená ako zamestnanec, ako samostatne zárobkovo

ãinná osoba, ako fyzická osoba, ktorá sa riadne stará o dieÈa do ‰iestich
rokov jeho veku, ani ako fyzická osoba, ktorá sa riadne stará o dieÈa
s dlhodobo nepriazniv˘m zdravotn˘m stavom po dov⁄‰ení jeho ‰iestich
rokov veku do osemnástich rokov jeho veku,

- nemá priznan˘ predãasn˘ starobn˘ dôchodok alebo invalidn˘ dôchodok,
- nedov⁄‰ila dôchodkov˘ vek,
- podá prihlá‰ku na dôchodkové poistenie.
• Kde a ako sa moÏno prihlásiÈ na dôchodkové poistenie?
– Poberateº peÀaÏného príspevku za opatrovanie podáva prihlá‰ku na

dôchodkové poistenie osobne v poboãke Sociálnej poisÈovne, ktorá je miestne
príslu‰ná podºa miesta jeho trvalého pobytu, alebo ju poboãke odo‰le po‰tou.
Prihlasuje sa prostredníctvom tlaãiva Registraãn˘ list fyzickej osoby, ktoré mu
poskytne poboãka Sociálnej poisÈovne alebo ktoré si vytlaãí z internetovej
stránky Sociálnej poisÈovne www.socpoist.sk (ãasÈ Formuláre). Pri podaní pri-
hlá‰ky preukáÏe poberanie príspevku za opatrovanie aktuálnym potvrdením
príslu‰ného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, ktor˘ mu ho poskytuje. 

• Ako dlho je poberateº príspevku za opatrovanie dôchodkovo poisten˘?
– Dôchodkové poistenie vzniká odo dÀa prihlásenia sa na toto poistenie,

najskôr odo dÀa podania prihlá‰ky. Ak sa poberateº príspevku na dôchodkové
poistenie neprihlási, doba poberania tohto príspevku sa mu na dôchodkové
úãely nezhodnotí. 

Dôchodkové poistenie zaniká dÀom skonãenia poskytovania príspevku na
opatrovanie, najneskôr dÀom získania 12 rokov tohto dôchodkového poiste-
nia. Do obdobia 12 rokov sa zah⁄Àa aj obdobie dôchodkového poistenia
z dôvodu riadnej starostlivosti o dieÈa s dlhodobo nepriazniv˘m zdravotn˘m
stavom od 6 do 18 rokov jeho veku. 

• Kedy a ako sa poberateº príspevku za opatrovanie odhlasuje z dô-
chodkového poistenia?

– Po skonãení poberania príspevku za opatrovanie je fyzická osoba, za
ktorú platil poistné na dôchodkové poistenie ‰tát, povinná sa z tohto
dôchodkového poistenia odhlásiÈ, a to do 8 dní od ukonãenia poberania
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príspevku. Odhlasuje sa prostredníctvom rovnakého tlaãiva, ako sa na poiste-
nie prihlasovala - teda prostredníctvom tlaãiva Registraãn˘ list fyzickej osoby.
Pri prihlasovaní v Àom vyznaãí kríÏik v rubrike prihlá‰ka, pri odhlasovaní
v rubrike odhlá‰ka. Odhlasuje sa v miestne príslu‰nej poboãke Sociálnej
poisÈovne.

(Zdroj www.socpoist.sk) 

Zamestnanec - poberateº invalidného dôchodku 
posúden˘ pred 1. januárom 2004.

Veºa klientov sa na nás obracia s problémom, Ïe ich zamestnávateº od nich
poÏaduje rozhodnutie o priznaní invalidného dôchodku, kde je percentuálne
vyjadren˘ pokles schopnosti vykonávaÈ zárobkovú ãinnosÈ. 

Ide o to, aby si zamestnávateº mohol uplatniÈ zníÏené odvody za zamest-
nanca - poberateºa invalidného dôchodku. Tu sa zamestnanec dostáva ãasto
do problémov, pretoÏe veºa poberateºov invalidného dôchodku takéto
rozhodnutie nemá z jednoduchého dôvodu, boli posúdení a uznaní za
invalidn˘ch e‰te pred 1. januárom 2004 a vtedy sa invalidita posudzovala
podºa in˘ch predpisov a nevyjadrovala sa v percentách. 

Ani kontrolná zisÈovacia prehliadka na Sociálnej poisÈovni neprinesie t˘mto
zamestnancom Ïiadny v˘sledok, pretoÏe ani z tejto prehliadky sa nevydá
rozhodnutie, iba sa skon‰tatuje, ãi trvá nárok na invalidn˘ dôchodok alebo
nie. 

Stanovisko Sociálnej poisÈovne k tomuto problému
(vyberáme)

Nakoºko invalidn˘ dôchodok bol priznan˘ podºa predpisov platn˘ch pred 
1. januárom percentuálna miera poklesu schopnosti vykonávaÈ zárobkovú
ãinnosÈ nebola urãená.

Podºa ustanovenia § 263 ods. 1 zákona ã. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení
v znení neskor‰ích predpisov, invalidn˘ dôchodok a ãiastoãn˘ invalidn˘
dôchodok, ktoré boli priznané podºa predpisov úãinn˘ch pred 1. januárom
2004, sa povaÏujú po 31. decembri 2003 za invalidn˘ dôchodok podºa tohto
zákona v sume, v akej patrili k 31. decembru 2003 a vypláca sa aj po tomto dni
za podmienok ustanoven˘ch predpismi úãinn˘mi do 31. decembra 2003, ak
tento zákon neustanovuje inak. Ak poberateº invalidného dôchodku podºa
prvej vety vykonáva ãinnosÈ zamestnanca, práce na základe dohôd o prácach
vykonávan˘ch mimo pracovného pomeru alebo ãinnosÈ povinne nemocensky
poistenej a povinne dôchodkovo poistenej samostatne zárobkovo ãinnej
osoby, v˘kon t˘chto ãinností alebo prác nemá po 31. júli 2006 vplyv na nárok
na v˘platu invalidného dôchodku.

Podºa § 263a ods. 12 zákona ã. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení
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zákona ã. 529/2006 Z. z. na úãely tohto zákona a osobitn˘ch predpisov pokles
schopnosti vykonávaÈ zárobkovú ãinnosÈ poberateºa invalidného dôchodku
priznaného podºa predpisov úãinn˘ch pred 1. januárom 2004 je viac ako 
70 % a poberateºa ãiastoãného invalidného dôchodku priznaného podºa
predpisov úãinn˘ch pred 1. januárom 2004 je 50 %.

Príjem z osobnej asistencie podlieha dani z príjmu 
(zákon ã. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov). 

Osobná asistencia je podºa §6 ods. 2 písm. b) príjmom z ãinností, ktoré nie
sú ÏivnosÈou ani podnikaním. 

Ktorí osobní asistenti MAJÚ povinnosÈ podaÈ daÀové priznanie? 
podºa §32 zákona o dani z príjmov je povinn˘ podaÈ daÀové priznanie

daÀovník, ktor˘ 
- dosiahol zdaniteºné príjmy presahujúce sumu 47.808 Sk, 
- alebo ak tieto príjmy nepresiahol a vykazuje daÀovú stratu. 
Ktorí osobní asistenti NEMAJÚ povinnosÈ podaÈ daÀové priznanie? 
- daÀovník, ktorého zdaniteºn˘ príjem nepresiahol sumu 47.808Sk.
Osobn˘ch asistentov môÏeme rozdeliÈ do niekoºk˘ch kategórií: 
- osobn˘ asistent, ktor˘ má AJ príjem zo zamestnania,
- osobn˘ asistent, ktor˘ má IBA príjem z osobnej asistencie, 
- osobn˘ asistent, ktor˘ poberá aj STAROBN¯ DôCHODOK.
V‰etky tieto osoby si podávajú daÀové priznanie na tlaãive typu: FO typ: B

(tlaãivo so Ïlt˘m okrajom). 

1. osobn˘ asistent - zamestnan˘: 
- podáva si daÀové priznanie VÎDY, pretoÏe má dva druhy príjmov (jeden

podºa §5 - zamestnanie, druh˘ podºa §6 z osobnej asistencie),
- od zamestnávateºa si vyÏiada potvrdenie o príjme, ktor˘ u neho dosiahol
- v˘‰ku príjmu zo zamestnania vpisuje do formulára daÀového priznania

typu FOB do V. oddielu, riadok ã. 33, 
- príjem z osobnej asistencie vpí‰e do VI. oddielu, riadok ã. 6, stæpec Príjmy

(ãinnosti, ktoré nie sú ÏivnosÈou ani podnikaním), 
- v riadku ã. 6, stæpec V˘davky si môÏe zníÏiÈ o 40% (suma, ktorá tvorí 40%

z príjmu sa vypí‰e do kolonky). 
2. osobn˘ asistent - nemá in˘ príjem: 
- ak jeho príjem z osobnej asistencie presiahol sumu 47.808Sk, podáva si

daÀové priznanie, 
- príjem z osobnej asistencie vpí‰e do VI. oddielu, riadok ã. 6, stæpec Príjmy

(ãinnosti, ktoré nie sú ÏivnosÈou ani podnikaním),
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- v riadku ã. 6, stæpec V˘davky si môÏe zníÏiÈ o 40% (suma, ktorá tvorí 40%
z príjmu sa vypí‰e do kolonky).

3. osobn˘ asistent - starobn˘ dôchodca: 
- starobn˘ dôchodok nepodlieha dani z príjmu, 
- ak jeho príjem z osobnej asistencie presiahol sumu 47.808Sk, podáva si

daÀové priznanie,
- príjem z osobnej asistencie vpí‰e do VI. oddielu, riadok ã. 6, stæpec Príjmy

(ãinnosti, ktoré nie sú ÏivnosÈou ani podnikaním), 
- v riadku ã. 6, stæpec V˘davky si môÏe zníÏiÈ o 40% (suma, ktorá tvorí 40%

z príjmu sa vypí‰e do kolonky),
- starobn˘ dôchodca si nemôÏe základ dane zníÏiÈ o nezdaniteºnú ãasÈ na

daÀovníka. 

V‰eobecné informácie pre daÀovníkov - osobn˘ch asistentov

KaÏd˘ daÀovník - fyzická osoba - si môÏe základ dane zníÏiÈ podºa §11
o nezdaniteºné ãasti, ktor˘mi sú:

a) suma zodpovedajúca 19,2 násobku ÎM platného k 1. 1. príslu‰ného zda-
Àovacieho obdobia
(4.980x19,26 = 95.616 Sk) roãne na daÀovníka, 

b) suma zodpovedajúca 19,2 násobku ZM...... na manÏela/manÏelku Ïijúcu
s daÀovníkom v jednej domácnosti, ak nemá vlastn˘ príjem. Ak má
vlastn˘ príjem, ktor˘ nepresahuje 90.816Sk, nezdaniteºná ãasÈ základu
dane je rozdiel medzi touto sumou a vlastn˘m príjmom. (do vlastného
príjmu sa nezah⁄Àa zv˘‰enie dôchodku pre bezvládnosÈ, ‰tátne sociálne
dávky, ‰tipendium poskytované ‰tudujúcim sústavne sa pripravujúcim na
budúce povolanie). 

POZOR!!!
Nezdaniteºnú ãasÈ na daÀovníka (95.616Sk) si nemôÏe uplatniÈ starobn˘

dôchodca. 

V˘nimku z tohto pravidla predstavujú iba dve situácie: 
1. ak súhrn dôchodkov poberan˘ch poãas zdaÀovacieho obdobia je niÏ‰í

ako 95.616Sk, vtedy je nezdaniteºnou ãasÈou rozdiel medzi nezdani-
teºnou ãasÈou a v˘‰kou poberan˘ch dôchodkov (napr. starobn˘ dôchodok
vo v˘‰ke 6.000Sk poberan˘ od zaãiatku zdaÀovacieho obdobia.
6.000x12mesiacov = 72.000 Sk, 95.616-72.000 = 23.616 Sk - to je nezda-
niteºná ãasÈ).

2. ak daÀovník zaãal poberaÈ starobn˘ dôchodok v priebehu zdaÀovacieho
obdobia, môÏe si uplatniÈ celú ãasÈ nezdaniteºnej poloÏky 95.616 Sk. 

Je potrebné dbaÈ na to, aby nemal status starobného dôchodcu od zaãiatku
roka, ale iba v priebehu roka. 
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MôÏe si uplatniÈ osobn˘ asistent daÀové v˘davky vo v˘‰ke 40%?
ÁNO!

- príjem z osobnej asistencie patrí do t˘ch druhov príjmov na základe
ktor˘ch si podºa §6 ods. 10 môÏu uplatniÈ daÀov˘ v˘davok 40%,

- daÀovník, ktor˘ si uplatní daÀov˘ v˘davok, nemusí ho preukazovaÈ, 
- daÀovník si dosiahnut˘ príjem z osobnej asistencie zníÏi o 40%,
- v prípade, Ïe si asistent platil aj povinné poistenia (napr. zdravotné

poistenie) môÏe si príjem zníÏiÈ aj o súhrn zaplateného poistného. 

DaÀov˘ bonus, § 33
- t˘ka sa iba daÀovníkov, ktorí Ïijú v domácnosti s vyÏivovan˘m dieÈaÈom, 
- aj daÀovník - osobn˘ asistent - ktor˘ mal príjem IBA z osobnej asistencie,

si môÏe uplatniÈ daÀov˘ bonus, 
- daÀov˘ bonus je zníÏenie vypoãítanej dane o 6.660 Sk na jedno

vyÏivované dieÈa, 
- daÀov˘ bonus si môÏe uplatniÈ iba jeden z rodiãov, 
- podmienkou uplatnenia daÀového bonusu je, Ïe daÀovník musel

dosiahnuÈ príjem aspoÀ vo v˘‰ke 6-násobku minimálnej mzdy. 
DaÀová strata - rozdiel, o ktor˘ daÀové v˘davky prevy‰ujú zdaniteºné

príjmy v príslu‰nom zdaÀovacom období. Osobní asistenti si môÏu uplatniÈ
v˘davky vo v˘‰ke 40%, ktoré nemusia preukazovaÈ. Ak by si chceli uplatniÈ
vy‰‰ie v˘davky, museli by ich preukázaÈ. 

Registraãná povinnosÈ osobn˘ch asistentov
Zákon o správe daní a poplatkov urãuje osobn˘m asistentom povinnosÈ

zaregistrovaÈ sa u svojho správcu dane - podºa miesta trvalého bydliska. Do 
30 dní od podpisu zmluvy o v˘kone osobnej asistencie je povinn˘ vyplniÈ na
DaÀovom úrade tlaãivo, ktoré sa volá: Prihlá‰ka k registrácii daÀovníka FO
(zeleno-biele tlaãivo). 

DaÀov˘ úrad pridelí zaregistrovanému daÀovníkovi daÀové identifikaãné
ãíslo a o vykonanej registrácii vydá osvedãenie. Registrácia sa dá absolvovaÈ aj
písomnou formou, staãí poslaÈ vyplnené tlaãivo. 

Nezabudnite na túto skutoãnosÈ upozorÀovaÈ svojich osobn˘ch asistentov
pri podpise zmluvy!!! 

Ak máte konkrétne otázky k zdaÀovaniu príjmu z osobnej asistencie,
napí‰te nám, odpovieme v nasledujúcom ãísle ã. 4. 

Do akého zdaÀovacieho obdobia patrí príjem osobného
asistenta dosiahnut˘ v decembri, ale vyplaten˘ aÏ

v januári nasledujúceho kalendárneho roka?

Ohºadne zdaÀovania osobnej asistencie vzniká veºa otázok, mnohé sa rie‰ia
„za pochodu“. Jednou z otázok, na ktoré boli rôzne odpovede, bolo: 
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Ak odmenu osobnému asistentovi za mesiac december vyplácam aÏ v ja-
nuári, v ktorom zdaÀovacom období tento príjem priznáva? 

Jedna uÏívateºka osobnej asistencie oslovila priamo DaÀové riaditeºstvo SR,
odpoveì priná‰ame v plnom znení: 

Vec: Odpoveì na dopyt
K Vá‰mu dopytu zo dÀa 03.09.2007, ktor˘ nám bol postúpen˘ z DaÀového

riaditeºstva SR pracovisko Bratislava Vám DaÀové riaditeºstvo SR pracovisko
Trnava poskytuje nasledovnú písomnú informáciu.

Podºa ust. § 6 ods. 2 písm. b) zákona ã. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v zne-
ní neskor‰ích predpisov (ìalej len zákon o dani z príjmov) sú príjmami z inej
samostatnej zárobkovej ãinnosti, ak nepatria do príjmov uveden˘ch v § 5
zákona o dani z príjmov, príjmy z ãinností, ktoré nie sú ÏivnosÈou ani
podnikaním. Medzi tieto príjmy sa zaraìujú príjmy osobn˘ch asistentov
vyplávané v súlade so zákonom ã. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci v znení
neskor‰ích predpisov.

V súlade s ust. § 17 ods. 1 písm. a) zákona o dani z príjmov sa pri zisÈovaní
základu dane alebo daÀovej straty vychádza u daÀovníka úãtujúceho
v sústave jednoduchého úãtovníctva alebo u daÀovníka, ktor˘ vedie evidenciu
podºa § 6 ods. 10 alebo ods. 11 citovaného zákona, z rozdielu medzi príjmami
a v˘davkami.

Z Vá‰ho dopytu nie je zrejmé, ãi daÀovník - osobn˘ asistent uplatÀuje
v˘davky preukázateºne vynaloÏené na dosiahnutie, zabezpeãenia a udrÏanie
zdaniteºného príjmu a úãtuje v sústave jednoduchého úãtovníctva, alebo
uplatÀuje v˘davky percentom z príjmu podºa § 6 ods. 10 zákona o dani
z príjmov.

V oboch prípadoch daÀovník pri vyãíslení základu dane resp. ãiastkového
základu dane vychádza z rozdielu medzi príjmami a v˘davkami a príjmy sa do
základu dane zah⁄Àajú v tom zdaÀovacom období, v ktorom ich daÀovník
dosiahol.

Z vy‰‰ie uvedeného vypl˘va, Ïe príjem za v˘kon osobnej asistencie
v decembri 2006 vyplaten˘ v januári 2007 sa tak u daÀovníka úãtujúceho
v sústave jednoduchého úãtovníctva ako aj u daÀovníka uplatÀujúceho
v˘davky percentom z príjmu podºa § 6 ods. 10 zákona o dani z príjmov zahrnie
do základu dane v tom zdaÀovacom období, v ktorom ho daÀovník dosiahol,
teda v zdaÀovacom období roku 2007.

Registraãnú povinnosÈ daÀov˘ch subjektov upravuje § 31 zákona 
ã. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení neskor‰ích predpisov (ìalej
len zákon o správe daní a poplatkov). Podºa ust. § 31 ods. 1 zákona o správe
daní a poplatkov právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá získa povolenie
alebo oprávnenie na podnikanie alebo zaãne vykonávaÈ inú zárobkovú
ãinnosÈ na území Slovenskej republiky, je povinná sa registrovaÈ do 30 dní
u miestne príslu‰ného správcu dane. Táto lehota zaãne plynúÈ nasledujúci deÀ
po dni nadobudnutia právoplatnosti povolenia alebo oprávnenia alebo po
dni, keì zaãne vykonávaÈ inú zárobkovú ãinnosÈ. Na úãely tohto zákona sa za
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deÀ právoplatnosti pokladá deÀ, keì je právnická osoba alebo fyzická osoba
podºa príslu‰n˘ch predpisov oprávnená zaãaÈ vykonávaÈ podnikanie.

V súlade s ust. § 6 ods. 2. písm. b( zákona o dani z príjmov sú príjmy
osobn˘ch asistentov príjmami z inej samostatnej ãinnosti a ãinnosÈ osobn˘ch
asistentov podlieha registraãnej povinnosti podºa § 31 ods. 1 zákona o správe
daní a poplatkov. Táto registraãná povinnosÈ nie je podmienená v˘‰kou
dosiahnut˘ch príjmov ani dæÏkou vykonávania ãinnosti osobného asistenta.

Ing. ªubica Haladová, riaditeºka
DaÀové riaditeºstvo Slovenskej republiky, Pracovisko Trnava, Pekárska 40/A,

917 65 Trnava 

Poradenstvo o zamestnávaní
obãanov so zdravotn˘m postihnutím

Zväz telesne postihnutej mládeÏe je obãianskym zdruÏením,
ktoré sa od roku 1991 venuje práci so zdravotne postihnut˘mi
mlad˘mi ºuìmi. Okrem organizovaní rôznych podujatí sa zaobe-
ráme aj poradenstvom.  

Nakoºko sme v priamom kontakte so zdravotne postihnutou
mládeÏou, denne sa stretávame s problémami tejto skupiny ºudí.
Zdravotne postihnutí sú vo v˘bere svojho zamestnania obme-
dzovaní svojím postihom a rovnako aj postojom zamestná-
vateºov, ktorí majú stále obavy zamestnávaÈ zdravotne postihnut˘ch. Pokiaº
potrebujú poradiÈ ohºadom svojho zamestnania, nemajú sa kam obrátiÈ pre
spoºahlivé informácie.

Preto sme sa rozhodli uskutoãniÈ projekt pod názvom „Poradensko-moti-
vaãná ãinnosÈ so zameraním na moÏnosti zamestnania pre osoby so zdra-
votn˘m postihnutím“, ktor˘ je podporen˘ v rámci JPD cieº 3 spolufi-
nancovaného z ESF. 

Cieºom tohto projektu je dosiahnuÈ zv˘‰enie zamestnanosti zdravotne
postihnut˘ch ºudí v Bratislavskom samosprávnom kraji pomocou poradenstva.
Chceme podporiÈ snahu zdravotne postihnut˘ch zamestnaÈ sa a informovaÈ
ich o moÏnostiach vyuÏitia príspevkov z Úradu práce. 

Bezplatné poradenstvo poskytujeme v‰etk˘m záujemcom v rámci Bratislavy
a okolia (Bratislavsk˘ samosprávny kraj). Je urãené najmä nezamestnan˘m
zdravotne postihnut˘m (evidovan˘m aj neevidovan˘m na Úradoch práce).
Zameriava sa predov‰etk˘m na t˘ch, ktorí majú záujem nájsÈ si vhodné
pracovné miesto, dozvedieÈ sa ako sa zamestnaÈ ako samostatne zárobkovo
ãinná osoba (SZâO), prípadne ako vytvoriÈ pracovné miesto u zamestnávateºa,
chránené pracovisko alebo chránenú dielÀu. Rovnako môÏu poÏiadaÈ
o poradenstvo záujemcovia o zriadenie chráneného pracoviska alebo
chránenej dielne. 
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Na‰i vy‰kolení poradcovia vysvetlia záujemcom ako sa uchádzaÈ o za-
mestnanie, aké kroky podniknúÈ na to, aby bolo ºah‰ie získaÈ zamestnanie. 

V priebehu tohto poradenstva by sme radi analyzovali potreby zdravotne
postihnut˘ch ºudí a následne poukázali Ministerstvu práce a sociálnych vecí na
nedostatky slovenskej legislatívy zameranej na zamestnávanie zdravotne
postihnut˘ch. 

Projekt prebieha od augusta 2007 do októbra 2008.
Pokiaº vás zaujímajú informácie o tom, ako sa uchádzaÈ o zamestnanie, ako

sa zamestnaÈ ako samostatne zárobkovo ãinná osoba, ako zriadiÈ chránenú
dielnu alebo chránené pracovisko, prípadne iné informácie, ozvite sa nám
a my Vám radi bezplatne poradíme.

ëal‰ie informácie Vám poskytneme na adrese: 
Republikové centrum - Zväz telesne postihnutej mládeÏe,
Raãianska 66, 831 02 Bratislava, tel./fax: 02/52444710, 
e-mail: ima-ztpm@changenet.sk, web: www.ztpm.sk

Základné princípy návrhu predpisu t˘kajúceho sa
práv obãanov so zdravotn˘m postihnutím
v leteckej doprave, ktor˘ vypracovala EDF

• ZP obãania nesmú platiÈ za sluÏby spojené s asistenciou, ktorú potrebujú.
• Zdravotné postihnutie pasaÏiera nesmie byÈ dôvodom odmietnutia

rezervácie alebo nastúpenia do lietadla zo strany leteckého prepravcu.
• Leteck˘ prepravca je povinn˘ poskytnúÈ nepretrÏitú asistenciu pre ZP

pasaÏierov poãas celej cesty,od príchodu na letisko aÏ po odchod z letiska.

EDF podala tieto konkrétne návrhy:
• Premenovanie predpisu - net˘ka sa len osôb s obmedzenou schopnosÈou

pohybu ale aj ostatn˘ch zdravotne postihnut˘ch pasaÏierov;
• Zosúladenie EU zákonov v oblasti bezpeãnosti a priblíÏiÈ ich verejnosti;
• Refundácia alebo prebukovanie letenky v prípade, Ïe z bezpeãnostn˘ch

dôvodov dôjde k odmietnutiu ZP osoby;
• Sprevádzajúca osoba cestuje zadarmo;
• Základné informácie o letisku musia byÈ v prístupn˘ch formátoch na urãe-

n˘ch miestach pri príchode na letisko;
• V‰etky letiská musia podstúpiÈ „audit kvality“ - stanovenie ‰tandardov

kvality;
• Zvy‰ovanie povedomia leteckého personálu v problematike zdravotného

postihnutia a ich tréning;
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• Plná v˘‰ka kompenzácia v prípade straty alebo po‰kodenia pomôcok pre
obãanov z obmedzenou schopnosÈou pohybu (napr. invalidn˘ vozík);

• MoÏnosÈ prepravy asistenãn˘ch psov v priestore lietadla pre pasaÏierov bez
obmedzenia;

• Zapojenie ZP obãanov do fungovania systému.
Úlohou letísk je stanoviÈ presné miesto, kde po príchode na letisko môÏe

ZP cestujúci oznámiÈ svoj príchod. 
Kvalitatívne ‰tandardy - v‰etky letiská s pohybov viac ako 150 000 cestu-

júcich roãne musia splniÈ ‰tandardy asistencie osobám so ZP. Národné rady
obãanov zo ZP majú za úlohu pomôcÈ letiskám nájsÈ vhodné spôsoby a pro-
striedky k zavedeniu príslu‰n˘ch opatrení a splneniu ‰tandardov. 

Organizácie obãanov majú zásadnú úlohu v procese vzdelávania leteckého
a letiskového personálu v problematike poskytovania sluÏieb a asistencie
osobám so ZP.

Úlohy ãlensk˘ch ‰tátov
KaÏd˘ ãlensk˘ ‰tát musí urãiÈ orgán zodpovedn˘ za dodrÏiavanie „regu-

lation“. Tak isto je zodpovedn˘ za sprostredkovanie informácií o právach
vypl˘vajúcich z „regulation“ obãanom so ZP ako aj o spôsobe, ak˘m moÏno
podávaÈ sÈaÏnosti. 

âasov˘ rámec
„Regulation“ vstúpi do platnosti 26.júla 2008 - okrem ãlánkov 3 a 4, ktoré

platia od 26. júla 2007. Dovtedy nie sú ãlenské ‰táty povinné pravidlá v nej
obsiahnuté, no nesmú prijaÈ nijaké návrhy zákonn˘ch opatrení, ktoré by boli
v rozpore s charakterom „regulation“.

Od 26. júla 2007 platí zákonná povinnosÈ prijaÈ rezerváciu a prepraviÈ
osobu so ZP. Existujú rozdiely v legislatíve t˘kajúcej sa ochrann˘ch opatrení,
ktoré by mohli maÈ vplyv na prepravu osôb so ZP - tieto musia byÈ dostupné
v adekvátnej forme a minimálne v t˘ch ist˘ch jazykoch ako pre ostatn˘ch
cestujúcich. Rovnako dostupné musia byÈ aj informácie o obmedzeniach pre
prepravu asistenãn˘ch zariadení v dôsledku veºkosti batoÏinového priestoru
lietadla.

26. júla 2008 zaãne platiÈ „regulation“ ako celok, dovtedy musí byÈ zabez-
peãená nediskriminácia cestujúcich osôb zo ZP.

Zdroj EDF - European Disability Forum 
(Európske fórum zdravotného postihnutia)

Quadjoy mouse - ‰peciálna my‰ 
pre ºudí s postihnut˘mi horn˘mi konãantinami

Quadjoy je poãítaãová my‰, ktorá bola vyvinutá pre ºudí s úpln˘m ochrnu-
tím, svalovou slabosÈou alebo pre ºudí po amputácii horn˘ch konãatín, na
ovládanie poãítaãa ústami.

Minimálnym pohybom pier ovládate náustok a t˘m kurzor my‰i po celej
obrazovke. Pomocou nádychu a v˘dychu cez náustok sa ovládajú jednotlivé
funkcie ako pri ‰tandardnej my‰i.
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Náustok alebo jeho filter v náustku u Quadjoy my‰i sa dá jednoducho
a ºahko vymeniÈ alebo vyãistiÈ. My‰ sa môÏe pouÏívaÈ posediaãky aj poleÏiaãky,
keìÏe jej rameno sa dá ºubovoºne polohovaÈ a drÏiak umoÏÀuje zvislé aj
vodorovné upevnenie. 

K my‰i nie je potrebn˘ uÏ Ïiadny dodatoãn˘ zdroj napájania, nie je potreb-
ná Ïiadna in‰talácia a je plne kompaktibilná s Windows 98 a s vy‰‰ími
verziami. Na spracovanie textu slúÏi klávesnica na obrazovke (súãasÈ Windows
XP). Podrobnej‰ie informácie nájdete na www.quadjoy.com (iba v angliãtine).

PreloÏené z ãasopisu Vozíãkáfi 2/2007

Prvé Európske fórum o sociálnych sluÏbách 
vo verejnom záujme v Lisabone

17. septembra 2007 sa konalo v Lisabone prvé Európske fórum o sociálnych
sluÏbách vo verejnom záujme. Zorganizovalo ho Portugalské predsedníctvo
EÚ pod zá‰titou Európskeho parlamentu. Slovensko na tomto v˘znamnom
podujatí zastupovala ‰tátna tajomníãka Ministerstva práce, sociálnych vecí
a rodiny Emília Kr‰íková, ktorá vystúpila s úvodn˘m referátom. Ocenila inicia-
tívu Portugalska, ktoré, podºa nej, po dlhodobom procese diskusií urobilo
prv˘ krok k praktickému rie‰eniu problémov sociálnych sluÏieb na pôde najpo-
volanej‰ej, teda na pôde Európskej únie. Zdôraznila, Ïe sociálne sluÏby
spoloãného záujmu zohrávajú kºúãovú úlohu vo v‰etk˘ch krajinách Európskej
únie. Sú jedn˘m zo základn˘ch pilierov Európskeho sociálneho modelu
a v˘znamne prispievajú k blahobytu a kvalite Ïivota obyvateºov. Napomáhajú
aj zosúlaìovaniu pracovného, rodinného a osobného Ïivota, sociálnej
a územnej kohézii, miestnemu a regionálnemu rozvoju a v neposlednom rade
aj dynamickému rozvoju nov˘ch pracovn˘ch miest. 

V sociálnej oblasti - pripomenula ìalej ‰tátna tajomníãka MPSVR SR - sa
vláda Slovenskej republiky plne hlási k tradiãn˘m európskym hodnotám, ako
sú rovnosÈ ‰ancí, boj s nezamestnanosÈou, boj s chudobou spolu s dimenziou
sociálnej spravodlivosti a ão najmen‰ích negatívnych dopadov na ìal‰í ekono-
mick˘ rozvoj. Prioritou vlády v tejto oblasti je ão najefektívnej‰ie zniÏovaÈ ne-
zamestnanosÈ, chudobu obyvateºov, podporovaÈ skæbenie zodpovednosti
jednotlivca a jeho rodiny za rie‰enie vlastnej situácie, sociálnej solidarity
a pomoci ‰tátu.

Vo svojom vystúpení na Lisabonskom fóre Emília Kr‰íková informovala, Ïe
strategick˘m zámerom slovenskej vlády v oblasti sociálnych sluÏieb je vytvoriÈ
legislatívne prostredie na rozvoj sociálnych sluÏieb, ktoré budú garantovaÈ ich
prijímateºom dôstojné Ïivotné podmienky a budú smerovaÈ k ich aktivizácii.
Cieºom je tieÏ zabezpeãiÈ previazanosÈ sociálnych sluÏieb a zdravotnej
starostlivosti a upraviÈ systém ich financovania, ako aj vytvoriÈ podmienky pre
rozvoj sociálneho podnikania v oblasti sociálnych sluÏieb zaloÏeného na nezis-
kovom princípe. Osobitnú pozornosÈ chce vláda venovaÈ star‰ím obãanom
a obãanom so zdravotn˘m postihnutím, ktorí sú odkázaní na pomoc inej
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osoby a to tak, aby mohli zotrvaÈ ão najdlh‰ie v rodinnom prostredí a zároveÀ
zlep‰iÈ finanãnú situáciu svojich opatrovateºov.

Záver vystúpenia ‰tátnej tajomníãky sa niesol v znamení presvedãenia, Ïe
spoloãné stretnutie nielen rozprúdi Ïivú debatu o sociálnych sluÏbách
v jednotliv˘ch krajinách EÚ, ale stane sa aj ‰irokou platformou na zblíÏenie
stanovísk verejn˘ch ãiniteºov, predstaviteºov európskych in‰titúcií a obãianskej
spoloãnosti, podporí diskusiu a pokrok v otázkach sociálnej politiky a prinesie
pozitívne v˘sledky na rôznych úrovniach. 

Úvodn˘ referát ‰tátnej tajomníãky MPSVR SR Emílie Kr‰íkovej na prvom
európskom fóre o sociálnych sluÏbách vo verejnom záujme v Lisabone sa
stretol s pozitívnym ohlasom a so záujmom si ho vypoãuli zástupcovia
národn˘ch vlád, Európskej komisie, Európskeho parlamentu, mimovládneho
sektora a ostatn˘ch aktérov. 

Zdroj: MPSVR SR

2. roãník Memoriálu JoÏka Kráºa
Chata Makyta, Belu‰ské Slatiny, 15. - 22.7. 2007

SúãasÈou tohtoroãného tematického tábora bol aj ‰achov˘ turnaj Memoriál
JoÏka Kráºa. Jeho druhého roãníka sa
zúãastnilo 7 hráãov, ktorí si to „rozdali“
kaÏd˘ s kaÏd˘m, systémom „biele -
ãierne“. Hráãi sa oproti minulému roku
zlep‰ili, boli sme svedkami veºmi dob-
r˘ch partíí. Prvenstvo obhajoval Feri
Fábry. Na krk sa mu snaÏilo d˘chaÈ trio
Marcel Dirnbach, Maro‰ Klimão a JoÏi
BlaÏek. Stano Vavrek zaãal dobre, ale
záver uÏ hor‰í. Naopak to bolo u MaÈa
Unãovského. Pelotón uzatvárala na‰a

perla Monika Fridrichová. Z minulého roku ch˘bali Janko BodÏár (vlani 2.)
a Pali Pivka (vlani 1.).

Koneãné poradie:
1. Fábry 10b., 2. Dirnbach 9,5b, 3. Klimão 7b, 4. BlaÏek 6b, 5. Unãovsk˘ 5,5b,
6. Vavrek 3b, 7. Fridrichová 1b.

V˘sledky:
1k. Dirnbach-Fábry 0:1/ 0:1 5.k. Fábry-Vavrek 1:0/ 1:0

Klimão-Unãovsk˘ 1:0/ 0:1 BlaÏek-Dirnbach 0:1/ 0:1
Vavrek-Fridrichová 1:0/ 1:0 Unãovsk˘-Fridrichová 1:0/ 1:0
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2.k. Fábry-Unãovsk˘ 1:0/ 1:0 6.k. Klimão-Fábry 1:0/ 0:1
Fridrichová-Klimão 0:1/ 0:1 Vavrek-Dirnbach 0:1/ 0:1
BlaÏek-Vavrek 0:1/ 1:0 Unãovsk˘-BlaÏek 0:1/ 0:1

3.k. Fridrichová-Fábry 0:1/ 0:1 7.k. Dirnbach-Klimão 1:0/ 1:0
Klimão-BlaÏek 0:1/ 1:0 Vavrek-Unãovsk˘ 0:1/ 0:1
Unãovsk˘-Dirnbach 0:1/ 0:1 Fridrichová-BlaÏek 0,5:0,5/ 0,5:0,5

4.k. Fábry-BlaÏek 0:1/ 1:0
Vavrek-Klimão 0:1/ 0:1
Dirnbach-Fridrichová 1:0/ 1:0

Prepis hry: Franti‰ek Fábry - Jozef BlaÏek:
1. e4 - e5, Sc4 - d6. 2. h3 - c6, Df3-Jf6. 3. Je2-d5, exd5-cxd5. 4. Sb5+-Jbc6, 
d4-Sd7. 5. Sxc6-Sxc6, dxe5-d4. 6. Dg3-Je4, Df4-h6. 7. 0-0-g5, Dh2-Sg7. 
8. Vd1-Db6, Jxd-Vd8. 9. c3-0-0, Jd2-Vfe8. 10. J2f3-f6, exf6-Sxf6. 11. Vb1-Sxd4,
Jxd4-Jxc3. 12. Sxg5-Jxd1, Df4-Dxd4. 13. Sxh6-Dxf4, Sxf4-Ve7. 14. Sg5-Ve1+,
Kh2-Vf8. 15. Sh4-Se4, Vc1-Sc6. 16. f3-Ve2, Vxd1-Vxf3!. 17. Sf6-Vxf6 - 0:1.

8. roãník Memoriálu Václava Krejãího
Hodonín u Kun‰tátu, 29.8. - 2.9. 2007

Po prv˘ krát sme ãeskej z Asociácie muskulárnich dystrofiku dostali
pozvánku na ‰achov˘ turnaj s veºmi kvalitn˘m obsadením Memoriál Václava
Krejãího. Tradiãne sa na Àom zúãastÀuje ãeská ‰piãka v ‰achu. Pozvanie sme
veºmi radi prijali a vyslali naÀ za OMD na‰ich najlep‰ích ‰achistov Feriho
Fábryho a Marcela Dirnbacha. „Na starosti“ ich mal ná‰ Charlie ÎitÀansk .̆ Tu
je ich reportáÏ: 

Milí ãlenovia OMD,
chceli by sme sa s vami podeliÈ o záÏitky z medzinárodného ‰achového tur-

naja, memoriálu Václava Krejãího, ktor˘ sa uskutoãnil v Hodoníne u Kun‰tátu.
Pozvánka pri‰la z ãeskej Asociácie muskulárnych dystrofikov (AMD). Na cestu
sme sa vydali v stredu, 29. 8. 2007. OeMDácke Kangoo sme zaplnili do

posledného voºného miesta, brali sme dva
elektrické a dva mechanické vozíky, plus
na‰e batoÏiny. Cesta prebehla v poriadku,
bez blúdenia. 

Po príchode na miesto sme boli srdeãne
uvítaní predstaviteºmi ãeskej AMD, meno-
vite organizátorkou turnaja, Stanislavou
Újezdskou Rédlovou a jej bratom, Vlastí-
kom Rédlom. Bolo to nieão úÏasné, lebo
v‰etci úãastníci memoriálu boli k nám od
zaãiatku milí a priateºskí, akoby sme sem
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chodili kaÏd˘ rok. Po uvítaní a veãeri, mimochodom strava tu bola v˘borná
cel˘ch päÈ dní, rozhodca Leo‰ Spáãil v krátkosti vysvetlil pravidlá, podºa
ktor˘ch sa bude hraÈ. Úãastníkov bolo 24, hralo sa ‰vajãiarskym systémom
podºa FIDE a losovanie súperov vykonával poãítaã. V ten deÀ sme sa e‰te
bliÏ‰ie spriatelili so StáÀou, pani organizátorkou a odovzdali jej vecn˘ dar
a v˘roãnú správu od predstaviteºov na‰ej OMD.

Vo ‰tvrtok pri‰li na rad prvé tri kolá súÈaÏe, so striedav˘mi v˘sledkami. Po
vyãerpávajúcom dni sme sa dlho do noci rozprávali s ãesk˘mi priateºmi
a spestrením veãera bola draÏba darãekov˘ch predmetov. Pri draÏbe sloníka
pre na‰u Andrejku nám StáÀa zámerne zvy‰ovala jeho cenu, ale my sme sa
nedali len tak ºahko odradiÈ. Napokon sme sloníka spoloãn˘mi silami získali.
Veãer pokraãoval ìalej príjemnou hudbou.

V piatok a v sobotu pokraãovali tuhé
boje, celé dni boli vyplnené ‰achom,
takÏe na v˘lety do krásneho okolia nám
Ïiaden ãas nezostal. ·achová konku-
rencia v‰ak bola veºmi silná. Mnohí
z hráãov mali ‰achov˘ rating (ELO) aj
2000 a to uÏ je ão povedaÈ! V piatok
veãer e‰te Zdenûk ·nyta odohral simul-
tánku s dvanástimi hráãmi a skoro
v‰etky zápasy vyhral, prehral iba s roz-

hodcom, Leo‰om Spáãilom. Tu je vidieÈ silu zúãastnen˘ch hráãov. Zdenûk sa
stal jednoznaãn˘m víÈazom turnaja.

Sobotn˘ veãer patril karnevalu a súÈaÏi
o najkraj‰iu masku. Odreagovaním po ná-
roãn˘ch zápasoch bola aj skupina Wanderboys
a jej country ‰t˘l. K srdcu sme si vzali heslo
„rad‰ej zavãasu ráno, ako neskoro v noci“ a do
postelí sme sa dotiahli aÏ ráno o tretej.

PäÈ dní ubehlo ako voda, pri‰la rozlúãková
nedeºa s vyhodnotením celého turnaja. Vzhºa-
dom na silu súperov sme skonãili nasledovne:
Fábry Franti‰ek, 4.5 bodu, 12. miesto. Dirn-
bach Marcel, 4 body, celkovo 17. miesto.

Chceme sa poìakovaÈ OMD za moÏnosÈ zúãastniÈ sa tohto turnaja a tak isto
aj AMD za prekrásne chvíle a nové priateºstvá. Presvedãili sme sa, Ïe hranica
medzi âechmi a Slovákmi existuje iba na politickej úrovni, v skutoãnom Ïivote
sme v‰ak naìalej bratmi. Srdeãná vìaka patrí aj ná‰mu asistentovi Charliemu
za jeho ochotu a obetavosÈ nám vo v‰etkom pomôcÈ.

S pozdravom Feri, Marcello, Charlie.

Poznámka redakcie: My ìakujeme za dobré reprezentovanie OMD a Slo-
venska!
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Majstrovstvá Slovenska v boccii 2007
Dubnica nad Váhom, 22.9.-23.9. 2007

V dÀoch 22. - 23. 09. 2007 sa uskutoãnili v Dubnici nad Váhom Majstrovstvá
Slovenska pod zá‰titou Slovenského zväzu telesne postihnut˘ch ‰portovcov.
Organizátorom podujatia bol poveren˘ ·KTP ALTIUS v Bratislave. Pozvan˘ch
bolo 44 najlep‰ích ‰portovcov zo ‰tyroch kategórií (BC1, BC2, BC3 a BC4).

Hralo sa na parketovom podklade v mestskej ‰portovej hale, ktorú bezplat-
ne vybavil pán Hudeãek On spolu s manÏelkou a ìal‰ími dobrovoºníkmi sa
postarali o rodinnú atmosféru turnaja. 

Hralo sa podºa platn˘ch pravidiel CP ISRA. Prv˘ krát bol pouÏit˘ Call Room
(prípravná miestnosÈ pre hráãov pred nástupom na kurty) / a poãítaãová ãaso-
miera, ktorá nemilosrdne odpoãítavala z ãasu na vhodenie loptiãky. Podujatie
rozhodovalo 13 oficiálnych slovensk˘ch rozhodcov pod dohºadom v‰ade-
prítomnej hlavnej rozhodkyne Anny Mazúrovej. Hralo sa na ôsmich kurtoch. 

Na M SR boli nominovaní aj hráãi klubov OMD, Manínu a novovzniknutého
Boccianu. Neviedli si zle, práve naopak. V 1. kole skonãila len Zuzana Pilar-
ãíková a Stano Minárik. Ten si to vynahradil v pároch, kde s Michalom Gabãom

získali v˘borné 2.miesto. Peter Osvald vyhral
svoju skupinu, ale vo ‰tvrÈfinále podºahol ne-
skor‰ej víÈazke Lenke ëurdinovej. Milo‰ Valjent
skonãil v 2. kole, tak ako aj púÈ Michala Gabãa
a Silvie Petruchovej v BC4 Toto boli vlastne uÏ
‰tvrÈfinálové zápolenia. Silviu vyradil jej klubov˘
kolega MaÈo Unãovsk ,̆ ktor˘ v semifinále nesta-
ãil na Martina Strehárskeho a v boji o 3. miesto
na MaÈa Buriana. Najviac radosti nám urobila
kategória BC3. Z piatich hráãov na 4. mieste
skonãil Rudy Krajãír so svojim nov˘m asistentom
Rudym Székelym. Bez straty kvetinky pre‰la

súÈaÏou Alena HradÀanská, aj so svojim asistentom Maro‰om Mecháãkom.
Hrali na svojej osvedãenej „odpado-

vej“ rúre, ktorá uÏ medzinárodné krité-
ria asi sotva spæÀa.

BlahoÏeláme k titulu, ãi medajlov˘m
umiestneniam aj ãlenom ná‰ho - Vá‰ho
OMD, ktorí hájili farby ·K Altius: Robo
Mezík, Matej ·vaÀa, Martin Strehársky,
Robo ëurkoviã, MaÈo Burian, Peter
Hudeãek. 

P.S. ·koda, Ïe bariérovosÈ sociálnych zariadení v ‰portovej hale a ubytovacie
moÏnosti neumoÏnili niektor˘m na‰im hráãom pokraãovaÈ v turnaji aj na
druh˘ súÈaÏn˘ deÀ. Vieme, Ïe to nie je chyba len organizátorov, ale celej
spoloãnosti, Ïe bezbariérové hotely a haly by ste na Slovensku ÈaÏko hºadali.
Práve preto je na‰ou povinnosÈou na toto upozorÀovaÈ a snaÏiÈ sa
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organizovaÈ podobné podujatia tak, aby boli naozaj pre kaÏdého. S v˘zvou
o rie‰enie problémov sme sa obrátili tak za klub Boccian, ako aj samotné
zdruÏenie Organizáciu muskulárnych dystrofikov v SR, ktoré zastre‰uje ºudí
s ÈaÏk˘m zdravotn˘m postihnutím. 

V˘sledky M SR 2007:

Kategória - jednotlivci BC1
1. miesto - Lenka ëurdinová, Altius, 2. miesto - Peter ·kultéty, Victoria
3. miesto - Jakub Naby, Altius

Kategória - jednotlivci BC2
1. miesto - Róbert Mezík, Altius, 2. miesto - Michal OstroÏansk ,̆ Altius
3. miesto - Tomá‰ Král, Victoria

Kategória - jednotlivci BC3
1. miesto - Alena HradÀanská, Boccian, 2. miesto - Adam Burianek, Altius
3. miesto - Matej ·vaÀa, Altius

Kategória - jednotlivci BC4
1. miesto - Martin Strehársky, Altius, 2. miesto - Róbert ëurkoviã, Altius
3. miesto - Martin Burian, Altius

Kategória - PÁR BC4
1. miesto - Róbert ëurkoviã, Altius, Martin Strehársky, Altius
2. miesto - Stanislav Minárik, Manín, Michal Gabão, Manín
3. miesto - Martin Burian, Altius, Martin Rom, Altius

Kategória - druÏstvá BC1, BC2
1. miesto - Róbert Mezík, Lenka ëurdinová, Michal OstroÏansk˘ - v‰etci Altius
2. miesto - ªubo‰ Debnár, Peter ·kultéty, Tomá‰ Král - v‰etci Victoria
3. miesto - Jakub Naby, Tomá‰ Danão, Peter Hudeãek - v‰etci Altius

·K OMD Boccian Bratislava

V priestoroch telocviãne Waldorfskej základnej ‰koly na Vihorlatskej ulici sa
uskutoãnil prv˘ „open“ turnaj v bocci. Privítali sme aj dvoch nov˘ch hráãov
Rada âiÏmára a Martina Benãata. Stále poz˘vame na na‰e tréningy v‰etk˘ch,
ktorí si chcú zahraÈ bocciu. Sme vÏdy v utorok a v piatok veãer v telocviãni na
Vihorlatskej ulici. Od novembra budeme maÈ tréningy aj v sobotu. Budú v‰ak
uÏ v in˘ch, priestrannej‰ích priestoroch ruÏinovskej základnej ‰koly na
Nevädzovej ulici ã. 3. Smelo nás kontaktujte! 
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1. otvárací „open“ turnaj ·K OMD Boccian Bratislava, 12. október 2007

Hlavn˘ rozhodca: Martin Minárik, Rozhodcovia: Petra Ze-
manová, Martin Unãovsk˘

Kategória BC mix (1-2)
hráãi: Peter Osvald, Zuzana Pilarãíková, Richard Hlinka,
Martin Benãat
semifinále: Osvald - Pilarãíková 2:3, Hlinka - Benãat 15:0
o 3.miesto: Osvald - Benãat 8:0
finále: Hlinka - Pilarãíková 3:1
Koneãné poradie: 1. Hlinka, 2. Pilarãíková, 3. Osvald, 4. Benãat

Kategória BC 3:
hráãi: Alena HradÀanská (Maro‰ Mecháãek), Rudolf Krajãír

(Rudolf Székely), Miro-
slava Dobrotková (Do-
brotka)
finálová skupina: Kraj-
ãír - Dobrotková 8:1, HradÀanská -
Dobrotková 13:1, Krajãír - HradÀanská 2:3
Koneãné poradie: 1. HradÀanská, 2.
Krajãír, 3. Dobrotková

Kategória BC 4:
hráãi: Silva Petruchová, Martin Unãov-sk ,̆ Radko âiÏmár, Matú‰ Hricovíny,
Ladislav âeliga
‰tvrÈfinále: Petruchová - Hricovíny 15:0, 
semifinále: Petruchová - Unãovsk˘ 3:4, âiÏmár - âeliga 4:2
o 3.miesto: Petruchová - âeliga - Bez boja vyhral Ladislav âeliga
finále: Unãovsk˘ - âiÏmár 5:4 (3:0, 0:2, 2:0, 0:2) 
Koneãné poradie: 1. Unãovsk ,̆ 2. âiÏmár, 3. âeliga

Klub OMD Farfalletta Îilina

Farfalletttákom sa podarilo získaÈ vyhovujúcu telocviãÀu na dlh‰ie obdobie.
Nachádza sa v Cirkevnej ‰kole Kráºovnej pokoja v Îiline Na ZávaÏí. Poz˘vame
v‰etk˘ch záujemcov a priaznivcov boccie vÏdy v piatok od 16,30 h.-19,00 h.

Pre aktuálnosÈ termínu tréningu je vhodné sa kontaktovaÈ na tel. ã.:
0907478002, 0903021213. 

KaÏdá ruka a noha je u nás vítaná, preto poz˘vame aj v‰etky pomocichtivé
spriaznené du‰e!
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Klub OMD Manín PovaÏská Bystrica

Keì som prv˘ krát pri‰iel s bocciou do kontaktu písal sa rok 2001. Dnes máme
rok 2007 a môÏem povedaÈ, Ïe za t˘ch pár rokov si Boccia v na‰om OMDãku
na‰la mnoho priaznivcov z ãoho mám nesmiernu radosÈ. Pribudli nám nové
kluby a s nimi aj noví hráãi, ktorí na‰e farby v histórií boccie na Slovensku prv˘
raz hájili v hojnom poãte na Maj-
strovstvách Slovenska, ktoré sa tento
rok konali v Dubnici. Na MS sme
získali zlatú v kategórii BC3 zásluhou
Alenky HradÀanskej a striebro v pá-
roch BC4 v podaní mÀa a Michala
Gabãa. Pri zisku tejto medaile som si
spomenul na na‰u prvú OMDácku
úãasÈ na Majstrovstvách Slovenska
v roku 2001, kde sme spolu s Andrej-
kou Madunovou získali prvú medailu
pre OMDeãko a to hneì zlatú. Bol to
krásny záÏitok a preto drÏím palce
v‰etk˘m zaãínajúcim boccistom, ktor˘ sa za posledné mesiace zaãali venovaÈ
boccii v na‰ich nov˘ch OMDáckych kluboch, aby sa im darilo, mali správnu
mu‰ku ale v prvom rade mali radosÈ z hry.

V na‰om klubu po minuloroãnej úspe‰nej mini lige a letnom sústredení sme
koneãne v septembri zaãali trénovaÈ. Po septembrov˘ch MS nás ãaká v no-
vembri Masters na ktorom sa za ná‰ klub OMD Manin zúãastním ja a Michal
Gabão. Za OMDeãko, konkrétne z klubu Boccian nás bude e‰te reprezentovaÈ
na Mastersi Alenka HradÀanská. Tohtoroãnú boãovskú sezónu by sme mali
zav⁄‰iÈ v Îiari na Mikulá‰skom turnaji za prítomnosti ozajstného Mikulá‰a.
Dúfam, Ïe Mikulá‰ v Îiari bude ‰tedr˘ a pripí‰e na‰im OMDáckym boccistom
poriadny balíãek bodov do Slovenského rankingu.

S boccia pozdravom Stano Minárik

Boccia OMD uÏ aj v Trenãianskych Tepliciach!
Zásluhou na‰ich dvoch ãlenov Majky Ko‰Èálovej

a Chárlieho ÎitÀanského sa v Trenãianskych
Tepliciach rozbieha boccia. Na‰i aktéri poz˘vajú
v‰etk˘ch záujemcov z okolia kaÏdú stredu 17.30 do
19.30 do telocviãne Sportklubu Maracana, ktorá sa
nachádza na sídlisku SNP v Trenãianskych Tepliciach.

Kontakty: 
0905 810 563, 0918 517 700, 0908 870 931, 
e-mail:kostalova@gmail.com.



OOOOzzzzvvvveeeennnnaaaa     3333 ////2222000000007777 PREDSTAVUJEME

59

„Mefibo‰et“ 
relácia Rádia 7 

o ºuìoch s rôznymi druhmi postihnutia

âlen OeMDéãka, Pali Pivka, okrem in˘ch svojich bohat˘ch aktivít pracuje
v Rádiu 7. V tomto internetovom kresÈanskom rádiu má svoju reláciu Mefi-
bo‰et, ktorá je o ºuìoch s rôznymi druhmi postihnutia. V‰etky základne údaje
uÏ boli v na‰ej Ozvene uverejnené. PoloÏili sme Palimu e‰te zopár otázok.

Pali, nebude‰ sa stále p˘taÈ len Ty. Aké novinky má Tvoja relácia Mefibo‰et?

- Tá najdôleÏitej‰ia novinka sa volá: Grétka
Binderová (na obrázku). Nie, nezºaknite sa nevymenil
som manÏelku, stále je mojou manÏelkou Anka
a vìaka Pánu Bohu zatiaº nám to klape. Grétka je
moja nová kolegyÀa v Rádiu7, s ktorou od júna
pripravujeme relácie. Táto sympatická pani, ktorá má
bohaté skúsenosti s prácou s postihnut˘mi deÈmi je
uãiteºkou na ‰peciálnej základnej ‰kole na Dúbravskej
ceste. Venuje sa hlavne deÈom, ktoré popri telesnom
postihu majú aj mentálny postih. Grétka pripravuje
na‰e scenáre, vìaka nej sa na‰a relácia spestrila. 

Aké zaujímavé témy ste doteraz mali?

- Ich zaujímavosÈ posúìte sami: Integrácia ºudí s postihnutím do spoloã-
nosti, Druhy postihnutia, Konferencia v Senci o Ïivote postihnut˘ch ºudí
„v treÈom svete“, Záºuby, Cestovanie voziãkárov vlakom na Slovensku i v za-
hraniãí, Príroda a dobrovoºníci, Recitaãná súÈaÏ, Postihnutie zraku, Mentálne
postihnutie…

âo chystáte v najbliÏ‰ej dobe? 

- Na jeseÀ plánujeme predstavovaÈ organizácie, obãianske zdruÏenia, ktoré
sa venujú ºuìom s rôznym druhom postihnutím. Samozrejme neobídeme
s mikrofónom ani „na‰ich“ na Ban‰elovej ulici.

Privítame Vás urãite ãajíkom. Pre ãitateºov Ozveny prezradíme, Ïe Rádio 7
sídli tieÏ na Ban‰elovej a sme vlastne susedia oproti. âo dodá‰ na záver? 

- Poz˘vame v‰etk˘ch ãitateºov Ozveny k poãúvaniu na‰ej relácie kaÏdú
stredu o 14.00. Oãakávame aj ich pripomienky, ktoré pomôÏu k e‰te
skvalitneniu relácie. Prípadne, milí OeMëáci navrhnite témy, ktoré by Vás
zaujímali. TakÏe, nájdete nás na www.radio7.sk. Tam nájdete aj záznamy
minul˘ch vysielaní Mefibo‰etu. 
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Poìakovanie Rádiu 7
Riaditeº Rádia 7 ªubomír Vyhnánek nás pri‰iel nav‰tíviÈ v jedno júnové po-

poludnie. Pri‰iel len tak, neohlásene, odskoãil si z rádia. Daroval nám 5.000 SK.
Boli to korunky vyzbierané zamestnancami jeho Rádia 7. Korunky nám
daroval so slovami „veì sme susedia a tí si musia pomáhaÈ“. Korunky sa u nás
ohriala len chvíºu, lebo boli pouÏité na nákup na ceny do prvého detského
letného tábora. 

VáÏení zamestnanci Rádia 7, pán riaditeº, milí susedia, patrí Vám veºká
vìaka.

Nová posila v OeMDeãku
Îivot je zmena, hovorí jedno príslovie a zmeny sa dejú aj v OMD, ºudia

prichádzajú, ºudia odchádzajú. Po takmer dvoch rokoch spolupráce sa zmenila
pozícia pracovného asistenta pre zamestnancov OMD. Túto priekopnícku
funkciu vykonával Ing. Milan Jakubãek, s ktor˘m sme sa rozlúãili a na jeho
novej profesijnej ceste mu Ïeláme veºa úspechov a ìakujeme za doteraj‰iu
spoluprácu. 

Od 1. októbra máme nového pracovného asistenta ªubomíra Antola. Tohto
správneho chlapíka Vám predstavíme v krátkom rozhovore. ªubo má 26 rokov.

Ako si sa dostal k OMD?
Do OMD som sa dostal cez Luciku Mrkvicovú, ktorá ma zoznámila s Jozefom

a Andrejkou. Zaãal som najskôr s osobnou asistenciou pre dvoch chlapcov,
pomáhal som aj Lucike a JoÏimu. Keì pri‰la ponuka na pracovného asistenta
zo strany OMD, ani na chvíºu som nezaváhal. Asistencia, pomoc ºuìom so
zdravotn˘m postihnutím viesÈ aktívny Ïivot, je to, ão ma napæÀa.

Odkiaº pochádza‰?
Z Liptova, konkrétne z Liptovsk˘ch Sliaãov - NiÏn .̆
Aké autá si uÏ ‰oféroval okrem oemìáckeho Kangaa?
V3S, gazík, Tatra 148, Avia.
To sú v‰etko autá vhodné na prepravu vozíãkarov. Odviezol si niekoho na

nich?
To by som nikomu neodporúãal... Bol som rád, Ïe som na t˘ch autách do‰iel

do cieºa ja. Keì brzdy nieto, ÈaÏko sa dodrÏujú predpisy...
Tvoja obºúbená skupina, jedlo ...
No Name, bryndzové halu‰ky, francúzske

zemiaky a kuchyÀa európskej únie...
Komu by si chcel poslaÈ prostredníctvom

Ozveny pozdrav?
V‰etk˘m blízkym a najmä Zuzke...

ªubo vìaka za t˘ch pár slov a nech sa Ti u nás
darí, verím, Ïe na‰a spolupráca povedie k oboj-
strannej spokojnosti.

job
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FEJTÓN

Mu‰ky

Prichádzajú predlhé zimné veãierky, keì nie je do koho, ãi do ãoho pichnúÈ.
Von to uÏ ãloveka, ão len tro‰ku zle motoricky h˘bajúceho sa, neláka, zima
a mráz mu paralyzujú posledné zvy‰ky údov, ktoré sa mu inak h˘bu. Len v byte
sa niet dôvodu moc h˘baÈ, ak nerátame úkony prepotrebnej osobnej hygieny
a veci so Ïivotom súvisiace. âo vtedy? ZadováÏte si do bytu dotieravé mu‰ky.
Nie je to ºahké, ale dá sa to. V lete si zadováÏte bytové rastliny rôznych druhov
a presaìte ich do zaparenej hliny. V˘sledok nenechá na seba dlho ãakaÈ.
Mu‰ky Vám o chvíºu úplne ovládnu domácnosÈ a nenechajú Vás ani na chvíºu
myslieÈ na neãinnosÈ zimn˘ch veãerov. Budete sa musieÈ oháÀaÈ v‰etk˘mi
dostupn˘mi údmi. Menej mobilní môÏu, ãi vlastne budú musieÈ pouÏiÈ na
naháÀanie mu‰iek elektrické vozíky, ãi stropné zdviháky. Odporúãam tieÏ daÈ
si ÏiadosÈ o zv˘‰enie hodín osobnej asistencie. Skúste to ‰upnúÈ pod ‰portovú
ãinnosÈ, upratovanie, lebo vieme, Ïe na rehabilitaãné úkony si asistenciu
zvy‰ovaÈ nemôÏte.

Mu‰ky majú niekoºko násobné vyuÏitie. Spomeniem e‰te zopár a potom
môÏete volaÈ 155. Mu‰ky rie‰ia manÏelské krízy. Rozhádaní partneri chtiac -
nechtiac musia zabudnúÈ na svoje problémy a spojiÈ sa proti dotieravému
hmyzu, ktor˘ im bráni aj v samotn˘ch hádkach. RadosÈ z víÈazstva nad parazitmi
prehlu‰í ich problém a opäÈ Ïijú harmonick˘m, aj keì nezáÏivn˘m Ïivotom...
bez mu‰iek. Mu‰ky sú perfektné keì príde nudná náv‰teva. Ich struhankové
vtipy razom naberú in˘ spád, keì im zaãnete tlieskaÈ... iba vy viete, Ïe t˘m ste
zabili aj zopár mu‰iek. Ak sa pridajú aj ostatní v tlieskaní, môÏe sa staÈ, Ïe po
Ïúrke ostanete bez mu‰iek. Odporúãam pred tak˘mto aktom daÈ zopár samcov
a samiãiek do mrazniãky.

Mu‰ky odporúãajú aj piati americkí lektori zo ‰tyroch ako vhodn˘ doplnok
pre samoukov pri uãení anglického jazyka. Mu‰ky zabraÀujú zaspatiu nad
uãebnicou a nútia k neustálej pozornosti. Mu‰ky sú hrozbou pre vegetariánov.
Ale im sa dá poradiÈ! Treba zistiÈ kde sa v bytovke nachádza protiatómov˘ kryt
a tam sa nejak˘m spôsobom odprataÈ skonzumovaÈ svoje bezmäsité jedlo, bez
hrozby nalepenia mu‰iek na Va‰u lyÏiãku, ãi in˘ príbor. Ak máte do krytu
bariérov˘ vstup, zavolajte do OMD, kde Vám ochotne poradia ako bariéru
odstrániÈ. TieÏ Vám pomôÏu to zdôvodniÈ na Úrade práce...

Dobre, viem, Ïe tieto riadky so mal písaÈ v lete. Nevadí, aspoÀ môÏete teraz
debarierizovaÈ svoje bydielko a pripraviÈ sa tak na budúcu mu‰iekplnú zimu.
Okrem toho aj tak musím konãiÈ, nevidím na monitor. Je zahalen˘ mu‰kami. 

job
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Pozvánka na 
„Tvorivé dielniãky pre ‰ikovné ruãiãky“

Milí priatelia,
keìÏe sme na na‰om letnom tématickom tábore zistili, akí ste ‰ikovní

a kreatívni, rozhodli sme sa, Ïe takéto tvorivé dielniãky, pre ‰ikovné ruãiãky, si
môÏeme urobiÈ aj ãastej‰ie ako 1x do roka. A tak sme dali na‰e hlávky JoÏka,
Andy a Luciky dokopy a tvorivé dielniãky sú na zaãiatku svojej cesty. Dúfame,
Ïe sa vám tento nápad bude páãiÈ rovnako, ako nám.

Vieme, Ïe pomaly, ale isto sa blíÏia vianoãné sviatky a kaÏd˘ z nás by chcel
niekoho, koho má rád, obdarovaÈ a najlep‰ie nieãím originálnym, nieãím, ão
nikde nekúpite, ale hlavne nieãím, ão je vyrobené z lásky a osobne. Preto vás
v‰etk˘ch, ktorí máte Bratislavu „po ruke“ a nie je to pre vás ìaleko, poz˘vame
na prvé zahájenie tvoriv˘ch dielniãiek.

Kde? súkromná Z· Waldorfská, budova
telocviãne, Vihorlatská ul. 10, Bratislava.

Kedy? 20.11.2007 - utorok. Zaãíname:
16.00 - 20.00 hod.

âo potrebujete? Veºa fantázie, ‰ikovné
ruky (alebo asistenta) a kopu dobrej nálady.
(Kto nemá asistenta, nech príde tieÏ, my sa
o neho „postaráme“.)

Spolu budeme vytváraÈ: 
a) originálne vianoãné pohºadnice, b)

sklenen˘ farebn˘ svietnik, c) pekn˘ obraz so
zimn˘m motívom

Te‰íme sa na vás, Va‰a Lucika 

Zaujímame sa o aktivity a v˘tvory na‰ich ãlenov
Radi by sme oslovili na‰ich ãlenov, ktorí sa venujú rôznym záujmov˘m

ãinnostiam pri ktor˘ch aj nieão vyprodukujú. Napr. v˘roba rôznych okrasn˘ch
predmetov z dreva, z kovu, ãi z iného materiálu. Zaujímajú nás aj iné druhy
umeleckého vyÏitia ... maºovanie, písanie prózy, básni, rezbárstvo. Práve t˘mto
ºuìom chceme daÈ moÏnosÈ prezentovaÈ svoje v˘robky, produkty na na‰ej
www.omdvsr.sk a prípadne aj na
akciách, ktoré organizuje OMD v SR. 

âakáme na Va‰e podnety!
Ako in‰piráciu Vám ponúkame zá-

ºubu, ãi skôr vyuÏitie svojich daností
sestier Eriky a Mariky Kostov˘ch z Kuro-
va. Marika pí‰e rozprávky o zvieratkách,
a jej sestra Erika ich nádherne ilustruje.
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Ich najnov‰iu kniÏku rozprávok sme predávali na stretnutí ãlenov OMD
v Pie‰Èanoch a bol o Àu veºk˘ záujem. Sestry Kostové sme predstavili
v predo‰l˘ch ãíslach Ozveny. 

·TATÚT POMOCI
Organizácie muskulárnych dystrofikov v SR

z verejnej zbierky
„DeÀ belasého mot˘ºa

V˘ÈaÏok z verejnej zbierky organizovanej OMD v SR je moÏné pouÏiÈ na
úãely, ktoré povolilo MV SR v rozhodnutí o povolení verejnej zbierky. 

V súlade so zameraním organizácie je cieºom verejnej zbierky pomoc ºuìom
s nervovosvalov˘mi ochoreniami, ktorí sú v dôsledku t˘chto ochorení
odkázaní na pouÏívanie zloÏit˘ch pomôcok alebo prístrojov. 

Sociálnu pomoc z verejnej zbierky je moÏné poskytovaÈ iba ãlenom OMD,
ktorí majú nejak˘ druh nervovosvalového ochorenia, prípadne, ktorí majú
ochorenie, ktoré je dôsledkami veºmi podobné nervovosvalov˘m ochoreniam
a spôsobuje imobilitu. 

V˘nimoãne je moÏné podporiÈ Ïiadateºa pri doplatení nákladov za úpravu
bytu s cieºom odstrániÈ jeho bariéry, taktieÏ na zakúpenie lieku, ktor˘
podstatne zlep‰uje zdravotn˘ stav Ïiadateºa. 

Sociálna pomoc z verejnej zbierky sa poskytuje vtedy, keì financie na
Ïiadan˘ úãel neposkytuje ‰tát, prípadne poskytuje ale iba ãasÈ. âlenovia OMD
môÏu ÏiadaÈ o sociálnu pomoc na tieto úãely: 
a) úhrada kompenzaãnej pomôcky alebo jej doplatku 

– najmä kompenzaãné pomôcky pre imobiln˘ch ãlenov OMD, ktorí sú
odkázaní na polohovacie postele, d˘chacie prístroje, odsávaãky hlienu,
ambuvaky, zdravotnícky materiál potrebn˘ pri pouÏívaní t˘chto pomôcok
alebo ktor˘ potrebujú tracheotomizovaní pacienti a iné pomôcky
nehradené v plnej v˘‰ke poisÈovÀou 

– za kompenzaãné pomôcky sa povaÏujú aj tie pomôcky, ktoré zlep‰ujú
zdravotny stav a funkãnosÈ ãloveka s postihnutím, prednosÈ v‰ak majú
kompenzaãné pomôcky zlep‰ujúce mobilitu a zachraÀujúce Ïivot 

– o v˘‰ke podpory rozhodujú ãlenovia VV po vzájomnej konzultácii
a zváÏení v‰etk˘ch okolností Ïiadosti 

– v prípade, Ïe pomôcku priznanú pomôcku je potrebné dopraviÈ
k Ïiadateºovi, náklady na dopravu nie sú súãasÈou nákladov na pomôcku

b) úprava bytu - pomoc pri dohradení nákladov pri debarierizácii bytu, ak ãlen
OMD nemá dostatok financií potrebn˘ch na doplatenie úhrady 
– maximálne do v˘‰ky 7.000 Sk, ak je doplatok obãana niÏ‰í, potom suma,

ktorú tvorí doplatok 
c) lieky - ktoré nehradí zdravotná poisÈovÀa - sú predpísané odborn˘m
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lekárom a ich uÏívanie vedie k podstatnému zlep‰eniu zdravotného stavu 
– za lieky sa nepovaÏujú vitamíny.
K písomnej Ïiadosti, kde Ïiadateº opí‰e v struãnosti svoju situáciu je po-

trebné priloÏiÈ: 
– doklady o príjme Ïiadateºa - ak je poberateºom peÀaÏného príspevku na

zv˘‰ené v˘davky z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny - Odbor
sociálnych vecí, staãí kópia rozhodnutia,

– zoznam nadácií a organizácií, ktoré boli v tejto veci oslovené, 
– ak uÏ niektoré nadácie prisºúbili pomoc, potom je potrebné uviesÈ, koºko

Ïiadateº získal z in˘ch zdrojov a dokladovaÈ tieto skutoãnosti (napr.
rozhodnutia z ÚPSVR, dary od in˘ch nadácií a pod.), 

– doklad o cene pomôcky alebo inej skutoãnosti, vo forme predfaktúry
alebo faktúry, 

– ak Ïiadateº má vlastn˘ úãet, v Ïiadosti uvedie ãíslo úãtu a priloÏí kópiu
kartiãky k úãtu. 

Sociálnu odkázanosÈ na peÀaÏnú pomoc bude Ïiadateº dokladovaÈ príj-
mom. Ak je poberateºom. Hranica príjmu Ïiadateºa je 3-násobok Ïivotného
minima pre jedného ãlena rodiny. 

V odôvodnen˘ch prípadoch, podºa charakteru Ïiadosti môÏu ãlenovia VV
rozhodnúÈ aj o poskytnutí sociálnej pomoci Ïiadateºovi, ktor˘ prekraãuje
príjmom 3-násobok Ïivotného minima. 

V˘konn˘ v˘bor rozhoduje o Ïiadostiach na základe ‰tatútu a posúdenia
celkovej situácie ãlena OMD v SR. Základn˘m pravidlom na rozhodnutie
o poskytnutí pomoci pre ãlena je ·tatút pomoci. 

O Ïiadostiach rozhoduje V˘konn˘ v˘bor na zasadnutí alebo hlasovaním per
rollam. 

Zmena ·tatútu pomoci bola schválená za zasadnutí VV OMD v SR, 2. 12. 2006 

Vítame nov˘ch ãlenov 

Filip Rudolf ml., Kopãany, I‰tók Marcel, Handlová, I‰tók Gustáv, Handlová,
Osvald Peter, Bratislava, âeliga Ladislav, Bratislava, Papánková Katarína,
Malinovo, Kundrát Pavol, Ko‰ice, Dobrotková Miroslava, Bratislava, Benãat
Martin, Pezinok

Informácie o prijímaní nov˘ch ãlenov získate na na‰ej stránke
www.omdvsr.sk, kde je k dispozícii aj prihlá‰ka za ãlena OMD, prípadne
telefonicky. 

Pozvánka
·K TZP Hlohovec Vás poz˘va 8. decembra 2007 o 18.00 hod. 

na Fra‰tacké stretnutie vozíãkarov a ich priateºov. 
Uskutoãní sa v hlohoveckom Kultúrnom dome na Pribinovej ulici.
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KríÏovky 
Spomedzi správnych lú‰titeºov sme vyÏrebovali ‰iestich, ktor˘m posielame

hodnotné knihy:
Erika Kostová, Margita âernická, Helena Antalová, Ján Budinsk ,̆ Eva

âervenková 
Lú‰tite a posielajte naìalej. 

·peciálna cena za kríÏovky
Márius Miklu‰ovsk˘
Márius pár dní potom, ako nám poslal správne znenie tajniãiek, zomrel.

Knihu posielame jeho mamine.

ZapoÏiãiavanie magnetorepeutického prístroja
Na‰im ãlenom zapoÏiãiavame magnetoterapeutick˘ prístroj za poplatok 

10 Sk na deÀ na obdobie jedného mesiaca na základe Zmluvy o zapoÏiãaní.
Záujemcovia, hláste sa na telefónnych ãíslach: 02/4341 1686, 4341 0474 alebo
písomne: OMD v SR, Ban‰elova 4, 821 04 Bratislava. 

Darujeme
Novú podu‰ku do vozíka zn. JAY - Basic, 48 x 45 cm

Ponuka asistencie:
Alexandra Popoviãová, Banská Bystrica
Eva Triebeºová, 45r., Námestovo, vodiãka
Mgr. Michal Petrikovic, Topoºãany
(kontakty sú v OMD v SR)
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Opustili nás

9. 6. 2007, Anton Garaj (55r.) z Novej Bane
30. 8. 2007, Eleonóra Dubcová (46r.) z Lazian
30. 8. 2007, Oto Pataky (71r.) z Fiºakova
9. 9. 2007, Márius Miklu‰ovsk˘ (21r.) z RoÏÀavy
19. 9. 2007, ·tefan Vozár (42r.)z Banskej Bystrice
20.10. 2007, Peter Hra‰n˘ (21r.) zo Starej Turej
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Organizácie podporujúce ºudí
so zdravotn˘m postihnutím, ktoré prispievajú 

na kompenzaãné pomôcky:

Ak potrebujete získaÈ finanãné prostriedky na doplatenie kompenzaãn˘ch
pomôcok, uvádzame adresy na nadácie, ktoré Vám môÏu na základe písomnej
Ïiadosti vyhovieÈ. 

Dobré rady pri oslovovaní nadácií: 
– organizáciu oslovujte vÏdy písomnou ÏiadosÈou , v ktorej struãne opí‰ete

svoj problém 
– ku Ïiadosti priloÏte doklady, ktor˘mi môÏete potvrdiÈ svoje tvrdenia,

napr.: od lekára o diagnóze, kópie posudku z Úradu práce, sociálnych vecí
a rodiny, kópie rozhodnutí, kópie predfaktúr (ak Ïiadate o pomôcky), 

– dokladujte svoju príjmovú situáciu 
– ak ste oslovili aj iné nadácie ktoré prisºúbili ãiastoãnú pomoc, napí‰te to

do Ïiadosti aj s prisºúben˘mi sumami 
– ak potrebujete získaÈ vy‰‰iu ãiastku, je lep‰ie „poskladaÈ“ pomoc z via-

cer˘ch zdrojov 

•  Pre deti: (do 26 rokov) 
Detsk˘ fond SR - Konto Bariéry, Západná 2, 821 02 Bratislava, Tel.: 02/4333

7825, 4342 1634

•  Pre deti aj pre dospel˘ch: 
„Charitatívny fond LION“ SOCIA - Nadácia pre podporu sociálnych zmien 
Legionárska 13, 831 04 Bratislava, Tel/fax: 02/5564 5214, 5564 5215
e-mail.: petijova@socia.sk, www.socia.sk
Konto NÁDEJE, Slovenská televízia, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava 
Humanitná nadácia zdravotne postihnut˘ch, Poliklinika Tehelná, Tehelná

ul. 26, 831 03 BA 3, Tel/Fax/záznam: 02/ 4445 1720, e-mail: nadácia@inmail.sk,
nadacia@slovanet.sk, 

Nadácia PENTA, KriÏkova 9, 811 04 Bratislava, Tel.: 02/5778 8191,
www.nadaciapenta.sk

Nadácia Markíza, Bratislavská 1/A, 841 06 Bratislava, Tel.: 02/6827 4111
EXIMBANKA, Groslingova 1, 813 50 Bratislava 
Nadácia J&T, Lamaãská cesta 3, 841 04 Bratislava, tel.: +421 259 418 416
Odb. pracovniãka Nadácie J&T, Alena Vasovãáková,, nadaciajt@jtfg.sk,

www.nadaciajt.sk 

•  Iba pre dospel˘ch: 
Asociácia organizácií zdravotne postihnut˘ch osôb (AOZPO) - Slovensko

bez bariér 
Benediktiho 5, 811 05 Bratislava, Tel.: 02/5244 4119, e-mail:

aozpo@stonline.sk
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Nadaãn˘ fond Slovak Telecom podporí 
individuálne Ïiadosti osôb so zdravotn˘m

postihnutím

Názov grantu: 
„Prístup k informáciám pre znev˘hodnen˘ch“

CIEª PROGRAMU
Zlep‰iÈ prístup k informáciám zdravotne znev˘hodnen˘m deÈom, mlad˘m

ºuìom a osobám, ktoré sa o nich starajú.

âO MÔÎE BYË PODPORENÉ
Îiadosti by mali byÈ zamerané na nákup kompenzaãn˘ch pomôcok uºahãu-

júcich prístup k informáciám zdravotne znev˘hodnen˘m deÈom, mlad˘m
ºuìom a osobám, ktoré sa priamo o nich starajú alebo sa na tejto starostlivosti
podieºajú. 

Podporíme nákup kompenzaãn˘ch pomôcok súvisiacich s informaãno-ko-
munikaãn˘mi technológiami (zariadenia, technológie alebo sluÏby). VyuÏitie
dan˘ch pomôcok musí byÈ priamo spojené so získavaním informácií
súvisiacich so vzdelávaním, v˘chovou a zamestnaním a s potenciálom pre
dlhodobej‰ie vyuÏitie.

Podporené nebudú Ïiadosti o:
•  nákup pomôcok, ktoré Ïiadateºovi môÏe uhradiÈ (ãiastoãne alebo v plnej

v˘‰ke) poisÈovÀa prípadne ÚPSVaR;
•  spätné preplatenie uÏ zakúpen˘ch pomôcok;
•  vzdelávacie programy a ‰kolenia.

KTO MôÎE POÎIADAË O PRÍSPEVOK
O podporu môÏu poÏiadaÈ:
a)  Zdravotne znev˘hodnené fyzické osoby, ktoré sa priamo podieºajú na

starostlivosti o deti a mlad˘ch ºudí. 
b)  Fyzické osoby, ktoré sa priamo podieºajú na starostlivosti o zdravotne

znev˘hodnené deti a mlad˘ch ºudí. 
c)  Fyzické osoby - zdravotne znev˘hodnení mladí ºudia (od 18 do 30 rokov).
AKÁ âIASTKA JE K DISPOZÍCII
Maximálna ãiastka, o ktorú je moÏné poÏiadaÈ je 20 000 Sk. 
KEDY ÎIADAË O GRANT
Uzávierka pre prijímanie Ïiadostí o príspevok je priebeÏná. Îiadosti budú

vybavované v poradí, v akom budú doruãené v rámci daného mesiaca.

KRITÉRIÁ HODNOTENIA PROJEKTOV
Predkladané Ïiadosti budú hodnotené Hodnotiacou komisiou na základe

nasledujúcich kritérií:
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•  súlad Ïiadosti s tematick˘m vymedzením témy
•  reálnosÈ potreby (v˘chodisková situácia)
•  prínos pre Ïiadateºa
•  potenciálny prínos daru pre ‰ir‰ie okolie Ïiadateºa (rodina, komunita...). 

PODMIENKY ÎIADOSTI O PRÍSPEVOK
•  ÎiadosÈ je potrebné podaÈ na predpísanom formulári - nájdete ho na

www.fondst.sk alebo priamo v Nadácii Intenda. 
•  ÎiadosÈ musí byÈ zaslaná v 1 origináli na adresu Nadácia Intenda, PraÏská

11, 811 04 Bratislava.
•  K Ïiadosti je potrebné priloÏiÈ:
•  kópiu obãianskeho preukazu Ïiadateºa; 
•  kópiu preukazu zdravotne postihnutého obãana príp. kópiu potvrdenia

o zdravotnom postihnutí od okresného úradu prace, sociálnych vecí
a rodiny;

•  v prípade, Ïe je Ïiadateºom fyzická osoba, ktorá sa priamo podieºa na
starostlivosti o zdravotne znev˘hodnené deti a mlad˘ch ºudí, je potrebné
doloÏiÈ kópiu preukazu zdravotne postihnutého dieÈaÈa príp. kópiu po-
tvrdenia o zdravotnom postihnutí od okresného úradu prace, sociálnych
vecí a rodiny.

•  Jednotlivé prílohy nemusia byÈ notársky overené. ÎiadosÈ musí obsahovaÈ
v‰etky poÏadované prílohy.

•  Materiály, ktoré zaslané do Nadácie Intenda, sa Ïiadateºom nevracajú.
•  Informáciu o v˘sledku rozhodovania dostanete po‰tou v priebehu

nasledujúceho mesiaca po podaní Ïiadosti.

PROCES POSUDZOVANIA
Proces posudzovania podan˘ch Ïiadostí je trojstupÀov˘:

1. odporúãanie programovej koordinátorky - programová koordinátorka
hodnotí, ãi ÏiadosÈ spæÀa technické kritériá (kompletná ÏiadosÈ, prílohy), 

2. odporúãanie Hodnotiacej komisie - Hodnotiaca komisia posudzuje Ïia-
dosÈ podºa ‰pecifick˘ch kritérií. Hodnotiacu komisiu tvoria nezávislí
odborníci z oblasti zdravotne postihnut˘ch. Hodnotiaca komisia odpo-
rúãa, ãi podporiÈ projekt bez v˘hrad, podporiÈ ho s podmienkou alebo ho
vôbec nepodporiÈ, rozhodnutie Programového v˘boru Nadaãného fon-
du Slovak Telekom - Programov˘ v˘bor zloÏen˘ zo zástupcov spoloãnosti
Slovak Telekom a Nadácie Intenda rozhoduje o podpore projektov na
základe stanoviska Hodnotiacej komisie

KONTAKT
Nadácia Intenda, PraÏská 11, 811 04 Bratislava, http:/ www.fondst.sk, 
Zuzana Behríková, programová koordinátorka, tel. ã.: 02/ 57 29 79 02, e-mail:

fondst@intenda.sk
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Registraãná povinnosÈ osobn˘ch asistentov
Podºa zákona o správe daní a poplatkov je aj osobn˘ asistent povinn˘

zaregistrovaÈ sa u svojho správcu dane (na daÀovom úrade miestne príslu‰nom).
Osobn˘ asistent je povinn˘ zaregistrovaÈ sa do 30 dní od podpisu zmluvy
o v˘kone osobnej asistencie. DaÀov˘ úrad pridelí zaregistrovanému daÀovému
subjektu (osobnému asistentovi) identifikaãné ãíslo a o vykonanej registrácii vydá
osvedãenie. Registrácia sa predkladá správcovi dane na predpísanom tlaãive.
Registrácia sa dá vybaviÈ aj písomnou formou. Staãí zaslaÈ po‰tou vyplnené
registraãné tlaãivo, kópiu zmluvy s uÏivateºom osobnej asistencie. DaÀov˘ úrad
obratom za‰le daÀové identifikaãné ãíslo. (viac info v OMD).

Ponúkame priestor na reklamu

âasopis Ozvena vydáva obãianske zdruÏenie Organizácia muskulárnych
dystrofikov v SR ako ‰tvrÈroãník v náklade 2.000 ks. Distribuuje sa svojim
ãlenom, neurologick˘m ambulanciám na Slovensku, Úradom práce, sociálnych
vecí a rodiny SR, v‰etk˘m médiám, partnerom... atì.

V ãasopise OZVENA ponúkame moÏnosÈ zverejniÈ a spropagovaÈ ãinnosÈ,
produkty alebo sluÏby rôznym podnikateºsk˘m subjektom a firmám. Vzhºadom
na hlavnú cieºovú skupinu ãasopisu - ãitateºov so svalovou dystrofiou alebo
in˘m nervovosvalov˘m ochorením, teda ºudí s ÈaÏk˘m a veºmi ÈaÏk˘m zdra-
votn˘m postihnutím je táto moÏnosÈ reklamy zaujímavá osobitne pre firmy,
ktoré ponúkajú kompenzaãné pomôcky, firmy, ktoré poskytujú prepravné sluÏ-
by prispôsobené osobám na vozíku, firmy, ktoré distribuujú d˘chacie prístroje
a oxygenátori, farmaceutické spoloãnosti a firmy, ktoré vyrábajú podporné
vitamíny alebo v˘Ïivové prípravky odporúãané pre ºudí s NSO (Koenz˘m Q 10,
Karnitín, vitamín E a pod). ëalej priestor v OZVENE na zviditeºnenie svojej
ãinnosti môÏe byÈ zaujímav˘ aj pre bankové subjekty, ktoré ponúkajú ‰peciálne
bankové produkty (napr. zv˘hodnené vedenie úãtu pre poberateºov invalidn˘ch
dôchodkov) alebo sluÏby pre osoby so zdravotn˘m postihnutím.

Zadanie reklamy do ãasopisu OZVENA v‰ak predstavuje aj sp#sob ako
podnikateºsk˘ sektor môÏe podporiÈ na‰e obãianske zdruÏenie, jeho ciele
a ãinnosÈ.

FFaarreebbnnáá  rreekkllaammaa  nnaa  oobbaallee  OOzzvveennyy::
Prvá - titulná strana
Vyhraden˘ priestor na titulnej strane Ozveny na umiestnenie reklamy je dol-

ná ãasÈ strany v maximálnom rozmere 14,5 x 3 cm = 43,5 cm2 - cena: 3 000,- Sk.
Pri men‰ích reklamách je cena za uverejnenie 70,- Sk za 1 cm2. 

Druhá a tretia - vnútorná strana obalu
Reklama na celú stranu môÏe maÈ maximálny rozmer 14,5 x 20,5 cm =

297,25 cm2 - cena: 8 900 Sk.
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Pri men‰ích reklamách je cena 30,- Sk za 1cm2.
Záujemcov pritom upozorÀujeme, Ïe v prípade neobsadenia celej strany

reklamou ostatná ãasÈ bude vyuÏitá na uverejnenie beÏn˘ch informácií OMD
v SR.

·tvrtá - posledná strana obalu a celej Ozveny
Reklama na celú stranu môÏe maÈ maximálny rozmer 14,5 x 20,5 cm = 

297,25 cm2 - cena: 14 000,- Sk.
Pri men‰ích reklamách je cena 50,- Sk za 1cm2.

âiernobiela reklama na obale Ozveny:
Druhá a tretia - vnútorná strana obalu
Reklama na celú stranu môÏe maÈ maximálny rozmer 14,5 x 20,5 cm = 

297,25 cm2 - cena: 4 000,- Sk
Pri men‰ích reklamách je cena 15,- Sk za 1cm2.
Záujemcov pritom upozorÀujeme, Ïe v prípade neobsadenia celej strany

reklamou ostatná ãasÈ bude vyuÏitá na uverejnenie beÏn˘ch informácií OMD
v SR.

Farebná reklama na beÏn˘ch stránkach Ozveny:
Reklama na celú stranu môÏe maÈ maximálny rozmer 14,5 x 20,5 cm = 

297,25 cm2 - cena: 6.900 Sk.
Záujemcov pritom upozorÀujeme, Ïe v prípade neobsadenia celej strany

reklamou ostatná ãasÈ bude vyuÏitá na uverejnenie beÏn˘ch informácií OMD
v SR.

âiernobiela reklama na beÏn˘ch stranách - Ozveny:
Reklama na celú stranu môÏe maÈ maximálny rozmer 14,5 x 20,5 cm = 

297,25 cm2 - cena: 2 900,- Sk.
Pri men‰ích reklamách je cena 10,- Sk za 1cm2.
Záujemcov pritom upozorÀujeme, Ïe v prípade neobsadenia celej strany

reklamou ostatná ãasÈ bude vyuÏitá na uverejnenie beÏn˘ch ãlánkov
a informácií.

Cenník vkladaãiek - letáãikov sa urãí na základe osobitnej dohody
s objednávateºom.

Pri opakovanom uverejnení po-
skytujeme zºavy z ceny reklamy, ktoré
urãíme pri osobnom jednaní v závis-
losti od poãtu uverejnenia. Uvedené
ceny môÏu byÈ upravené aj v in˘ch
prípadoch, hlavne ak obsah reklamy
je v súlade s cieºmi obãianskeho
zdruÏenia OMD v SR.

Reklama
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Fotografie z letných táborov



AORTA, BAGRE, 
BALÓN, BEDÁKAË, 

BEËÁR, BORINA, 
BOZKY, BRÁZDA, CVAKANIE, âAKANIE,

âERVÍK, âÍSLA, DANKO, DANUBE, DIÉTKA,
DOJKA, DOKONALOSË, DOROTKA,

DOSTOJ, ëURKO, EBENY, FABRIKANT,
FARBA, FINTA, FIONA, FOTKA, GOTIKA,

GRÉTKA, GULAG, IHLAN, KAROL, KLANY,
KLARINET, KLIAË, KLÍâEK, KOâÍK, KÓLIA,

KOMODY, KONKURENT, KRIAK, KROKETA,
LEPOK, LOANA, LOëKA, MOTOR, NITKA,
OBRODENIE, OBRUâ, OKOPAË, OKTÁVA,
ORODOVANIE, OTÁZKA, PANNA, PATKA,

PEKÁR, PONUKA, PORTRÉTOVAË,
POTKANIA DIERA, PRIAË, PRIOR, PSÍâA,

RÁDIÁ, RADKA, RACHOT, RAPORT, RENTA,
ROZTOK, SADRA, SERVER, SCHRÁNKA,

SILÁCI, SPRÁVA, STANOVY, ·ANCA,
TULÁCI, UBR¯ZGAË, VAJÍâKA, VIAGRA,

VINÁR, VODKA, ZDARY, ZLIAË, ZOOLÓGIA,
ZRIEDIË, ZRKADLIË, ÎIRAFA
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PrekáÏky sú tie stra‰né veci, ktoré vidíme,  ...  Henry Ford
Dokonãenie citátu je v tajniãke osemsmerovky. Má 36písmen.

ANCHOR, AUTOBUSY, AZIAT,
BAROK, BLATNÍK, BLIKAË,
BRZDA, BUKVA, BYVOL, DACIA,
DÁTUM, DEANA, DOBRO, DORÁSË, DOTYK,
DUSNO, FABIA, HOTEL, HROTY, CHMÁRY,
INOTAJ, INTRAVILÁN, KAMIÓN, KANTÁTY,
KARIÉRA, KLAMAË, KOBRA, KOLÁâ,
KOLESÁRI, KOLIBA, KOPEC, KORBA, KORE≈,
KOVANIE, KRIÎOVATKA, KRYPTA, KULAK,
KUÎELE, LOKAJ, MAKOV, MIERENIE, MOPEDY,
MOTOKÁRA, MOTORESTY, MYKAË, NEHODA,
ODBORA, OBRACAË, OBRUBNÍK, ODO D≈A,
ODRAZKA, ODROâIË, OKRUHY, OÎIVIË, PÁâIË,
PAROH, PARTA, POKUTA, POLAROID, POLÍCIA,
PORYV, VETRA, POVIË, PRÁSK, PRÁVO,
PRIDANIE, PRÚTY, RIADENIE, ROVINA,
ROZHODNÚË, RUSLANA, SAMBA, SEMAFOR,
SLINA, SLNIË, SLOHA, SLOVO, UBRAË, UKÁZAË,
UMBRA, UMENIE, UTKAË, VATRA, VILMA,
VODIâI, VOJAK, VOLANT, VOLIË, ZÁKRUTY,
ZÁPAS, ZDVIHÁK, ZLOMY, ZMERAË, ZORAË,
ZRAKY, ZRÁZY, ÎELAË, ÎUVAË
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Máloão tak dráÏdi  ... Norbert Fr˘d
Dokonãenie citátu je v tajniãke osemsmerovky. Má 21 písmen.2222


