


ADELI Medical Centrum - za zázrakmi sa skrýva tvrdá práca
5-6 hodín intenzívnej terapie s individuálnym prístupom k pacientovi 6 dní v týždni – to je tajomstvo ,,zázra-

kov“ ktoré sa dejú v ADELI. Profesionalita a zanietenosť 200-členného tímu, ktorý sa venuje pacientom, neustále 
hľadanie a zdokonaľovanie terapií a ich kombinácií prináša efekt aj u takých stavov a diagnóz, kde iné terapie 
nezaznamenali žiadne, alebo len minimálne zlepšenie.

Krok za krokom k úspechu
Cvičenie v ADELI obleku trvá 2 hodiny denne. K tomu sa pridáva manuálna terapia, oxygenoterapia,  logo-

pédia, masáže, biofeedback, laseropunktúra, bahenné zábaly či manuálna terapia. Každý rok 
sa ADELI Medical Centrum snaží pacientom rozšíriť terapeutické možnosti. V tomto roku bola 
do rehabilitačného programu zaradená spider terapia, mechanohippoterapia a hydroterapia.

Pomoc pre pacientov v každom veku
Najmenší pacienti majú okolo 6 mesiacov a absolvujú rehabilitačný program ADELI BabyMed 

a tí najstarší majú dokonca po sedemdesiatke. Intenzívna neurorehabilitácia dokáže odvrátiť alebo 
zmierniť postihnutie u malého dieťaťa, dospelému pacientovi úplne, alebo z veľkej časti vrátiť stratené schopnosti a každému dať 
šancu na plnohodnotnejší život.

Hyperbarická komora a neurologické ochorenia pohybu
Už dva a pol roka je intenzívna neurorehabilitácia doplnená o možnosť hyperbarickej oxy-

genoterapie v OXYMED centre.  12-miesta moderná a bezpečná hyperbarická komora je ná-
dejou pre pacientov po úrazoch, mozgových príhodách, ale mimoriadne zvyšuje terapeutický 
efekt aj  pri postihnutí detskou mozgovou obrnou. Jedinečnú kombináciu terapií s vynikajúcim 
výsledkom už vyskúšali desiatky pacientov.

APPA pomáha financovať terapiu
Od roku 2009, kedy v máji vznikla Asociácia pomoci postihnu-

tým ADELI, až doteraz pomohla táto organizácia sumou približne 
1,5 milióna Eur. To znamená pomoc pre veľké množstvo pacien-

tov, ktorí by si inak museli terapiu financovať z vlastných prostriedkov. APPA získava financie hlavne z 2% z daní, 
z projektov s významnými partermi (Nadáciou SPP, Nadáciou VÚB, TTSK, alebo z vlastných charitatívnych aktivít 
(aukčný salón, charitatívny kalendár, akcie pre pacientoch v regiónoch a pod.)

ADELI rodina
Na budúci rok oslávi AmDELI Medical Centrum 10 rokov svojho pôsobenia. Najväčšími úspechmi centra sú úspe-

chy pacientov. Napriek tomu, že centrum postupne výrazne zväčšilo svoje kapacity, sa tu stále podarilo zachovať 
rodinnú atmosféru a individuálny prístup k pacientovi a jeho potrebám. Za 10 rokov sa podarilo zlepšiť život tisíckam 
pacientov, priniesť radosť do ich rodín a mnohým doslova prinavrátiť stratené zdravie. 

Podrobnejšie informácie nájdete na stránkach: www.adeli-center.com; www.oxymed.sk; www.rizikovedeti.sk; www.appa.sk
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Ø  Na snímke  V. Franka  -  ostrý štart Jula 
Sádovského v rýchlostnej jazde na vozíč-
ku

Milí priatelia, známi i neznámi, aj tento rok, ako po iné roky mi pripadla 
milá úloha, prihovoriť sa vám na konci roka zopár slovami. Robím to už 
toľko rokov, že začínam mať obavy, aby som sa neopakoval, lebo Vianoce sú 
Vianoce a človek k nim nič nové nevymyslí. A určite je to aj dobre, lebo čo 

už by sa malo meniť  na tých najkrajších 
sviatkoch v roku. A ja si musím dávať 
veľký pozor, aby som „nevykrádal“ 
sám seba, lebo autor, ktorý sa začína 
opakovať  je pre čitateľov sklamaním 
a o chvíľu už nikoho nezaujíma. Presne 
takto sa to stalo niektorým známym 
spisovateľom – čím sa ani náhodou 
mojimi pár článkami nechcem k nim 
prirovnávať – že napísali zopár veľmi 
úspešných, zaujímavých a ako ja 
hovorím „čitateľných“ kníh a potom 
začali chrliť ďalšie a ďalšie knihy,  ako 
tie levie papule prúdy vody vo fontánach. 

Knihy plné klišé a opakujúcich sa dejov. Dúfam, že keď vyjde tento článok, 
všetci už budete v pokoji očakávať vianočné sviatky. Všetky povinnosti už 
máme tento rok hádam za sebou. Psy, mačky i fretky už určite máte ako 
solídni, zákona poslušní občania začipované. Radšej nebudem hovoriť 
o tom, že  vám to môže byť akurát tak na dve veci, ak sa náhodou po zrušení 
povinného čipovania zvierat rozhodnú zrušiť aj zoznamy, ktoré boli k tomu 
spísané, pretože to vraj zasahuje do vašich práv o zachovaní tajomstva o 
osobných údajoch. 

Meno a adresa, to sú už skutočne veľmi tajné údaje. Tu by som sa rád 
pozastavil pri tom, že každú chvíľu nám telefonujú, či už na mobily alebo na 
pevnú linku, ľudia z rôznych firiem a ponúkajú nám úžasné výrobky, bez kto-
rých už isto-iste nemôžeme ďalej existovať.  Je ich tak veľmi veľa, že sa pý-
tam, kde sa dostali k našim telefónnym číslam, veď naše vizitky nevtláčame  
len tak po uliciach každému okoloidúcemu do ruky. Tiež sú už za nami voľby 
do VÚC, ktoré 80 percent obyvateľov s volebným právom odignorovalo, ne-
uvedomujúc si, že práve v nich by mohli niečo zmeniť vo svojom najbližšom 
okolí, niečo čo sa ich bytostne dotýka. Alebo možno sa im dostali do ruky 
články, ktoré hovoria o tom, 

že všetko je už dopredu dané a či človek volí modré, červené alebo ze-
lené, nakoniec všetko dopadne rovnako.  Asi je teraz už zbytočné nad tým 
meditovať, alebo ako hovorili kedysi starí ľudia – nechajme to na koňa, ten 
má väčšiu hlavu. Radšej sa vrátime k pôvodnej téme, k Vianociam. Každo-
ročne sa tu priznávam k tomu, že na tieto sviatky sa už od jesene veľmi teším 
a vôbec to nie je spôsobené reklamami  lákajúcimi  kupujúcich do všetkých 
obchodov a nákupných centier. Skôr mám v nose spomienku na všetky tie 
krásne minuloročné vianočné vône a myslím na to, že :

Vianoce sú vtedy, keď nikto neplače, 
Vianoce sú tam, kde voňajú mamine koláče,
Vianoce sú s tými,  ktorých ľúbime
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Vianoce sú vtedy, keď nikto neplače.....



spoločenský,informačný a zábavný bulletín o živote telesne a ťažko telesne postihnutých2 

I s tými, na ktorých myslíme.
Vôňa medu, ihličia, dobrôt plný stôl,
Vianočná atmosféra, liek na každý bôľ.
Mráz za oknom, všade biely sneh,
Konečne pokoj, nebo plné hviezd, 
Vianoce  zas  zavítali  k nám,
V dnešný deň každý z nás uverí rozprávkam. 
A ak nechceme, aby dobro a láska boli iba rozprávkami, ak chceme svet zmeniť k lepšiemu, skúsme začať kaž-
dý od seba a preto: 
Nádherné Vianoce, prichádzam vám priať,
Aby človek človeka mal rád, 
aby jeden druhému  viac šťastia prial,
aby ten náš svet  za niečo stál.
Čarokrásne vianočné sviatky, plné radostných chvíľ  a všetko len to najlepšie do Nového roku 2014 vám 

všetkých zo srdca želá
 Richard Gregor

O práci organizácie informujeme prostredníctvom vlastnej inter-
netovej stránky (www.vozickari.com), časopisu Vozičkár, ktorý je tiež  
internetový časopis a výročnými správami. Môžem konštatovať, že 
organizácia aj keď sa vždy nepodarí splniť zámer a dotiahnuť veci 
do konca, nesporne  svoj program k spokojnosti svojich členov plní.
Aktivity a podujatia v roku 2012 v rámci plánu organizácie boli 

zamerané hlavne na to, aby telesne postihnutí občania mohli 
využiť svoj voľný čas a svoje dané schopnosti. 

Stručný popis aktivít:
1. Dňa 29.6.2012 sa opakovane konalo zasadnutie členov Rady 

organizácie a jej aktivistov v Nitre a takisto sa toto zasadnutie 
konalo aj koncom roka 2012 v hoteli Máj v Piešťanoch. Toto 
Zasadnutie sa uskutočňuje vždy 2 krát do roka.

Stručný popis aktivít organizácie za minulý rok 
2. RŠO vydala 2. vydania časopisu Vozičkár. Je to spoločensko-

-informačný a zábavný bulletin o živote telesne a ťažko telesne 
postihnutých. Vychádza nepravidelne a je nepredajný, zasiela 
sa členom organizácie a podľa nutnosti každému, kto o časo-
pis požiada.

3. Účastníci júnového zasadnutia Rady organizácie v Nitre or-
ganizácia iniciovala, aby vláda prijala uznesenie, v ktorom sa 
zaviaže do roku 2015 debariérizovať životné prostredie a urobiť 

V popredí Viliam Franko, predseda RŠO SZTP Nitra, spoločne s  An-
nou Homolovou, pracovníčkou sekretariátuÚčastníci júnového zasadnutia Rady organizácie v Nitre
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V popredí na VČK predsedajúca 
Mgr. Oľga Sersénová s predse-
dom Viliamom Frankom
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také opatrenia, aby sa dodržiaval stavebný zákon a vyhláška 
532/2002 Z.z. a členovia komisie pre životné prostredie naďalej 
iniciovali debarierizáciu mestského kúpeľa v Nitre.

4. RŠO pripravila sociálnu rehabilitáciu počas leta pre 41 členov 
(podľa žiadostí) v hoteli Máj v Piešťanoch, pre 13 členov v Park 
hoteli v Hokovciach a pre 28 členov (z toho 18 pre deti) v Relax 
Štúrovo. Zmyslom kurzov je sebavýchova, sebavzdelávanie 
a sebaobsluha. Tieto aspekty sa počas týždenných rekondič-
ných pobytov naplnili procedúrami, cvičením, rehabilitáciou, 
prechádzkami prírodou, športovými súťažiami, kde si vozičkári 
zasúťažili v slalome na vozíkoch a nechýbali ani večere pri 
hudbe. Tiež sa konali odborné prednášky s tematikou sociál-
nou, pracovno-právnou a zdravotníckou

5. Najdôležitejšou aktivitou bola Výročná členská konferencia dňa 
25.8.2012 v Nitre, kde okrem 120 delegátov z celého Sloven-
ska sa zúčastnili Ing. Monika Vrábľová, predsedníčka SZTP, 
Mgr.Janka Moravčíková, riaditeľka Senior centra, MUDr.Mária 
Orgonášová Phd., čestná predsedníčka organizácie, JUDr.Igor 
Javorský, právnik AOZPO SR, Ing.Marián Hrebeňár z firmy 
Kury Slovakia, Peter Reinhardt z firmy Otto Bock, zástupcovia 
tlače a TV Central a ďalší hostia, ktorí prezentovali svoje firmy 
s ponukou pomoci ťažko telesne postihnutým. Po VČK sa 
uskutočnil v poradí už 21. Celoslovenský seminár v Nitre za 
účasti Mgr.Michala Krivošíka, riaditeľa sekcie IOZP MPSVaR 
a Mgr.Márie Rumanovskej, vedúcej pracovníčky posudkového 
oddelenia ÚPSVaR v Nitre, kde sa hovorilo o novele zákona 
447/2008 o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého 
zdravotného postihnutia, o tom aké zmeny sa v zákone v bu-
dúcnosti chystajú a o Dohovore o právach osôb so zdravotným 
postihnutím a jeho Opčnom protokole. 

6. Organizácia sa zapojila do miestnej podpornej skupiny projektu 
HELPS v spolupráci so Združením    miest a obcí Slovenska. 
Trvanie projektu r.2011-2014. Cieľom projektu: podpora rozvoja 
stratégií a praktík zlepšujúcich kvalitu života ohrozených skupín 

obyvateľov so strategickým zameraním na starších ľudí a ľudí 
so zdravotným postihnutím v mestách strednej Európy.

7. V minulom roku sa organizácia zapojila do projektu mesta Nitry 
„Podpora aktivít cestovného ruchu  v meste Nitra“ 

8. Dňa 13.7.2012 sa nám podarilo zorganizovať spolu   s Krajským 
úradom životného prostredia Nitra a so Štátnou ochranou 
správy Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie v spolupráci 
s  Veolia Transpot Nitra a Arborétum Tesárske Mlyňany 
exkurziu pre 30 ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím, 
prevažne vozičkárov do Arboréta Mlyňany.

Športové aktivity:
V roku 2012 organizácia spoločne so ŠK TPŠ zorganizovali 

a spoluorganizovali športové akcie:
1. XIV. ročník šachového turnaja „RAPID“ o pohár predsedu orga-

nizácie dňa 25.10.2012. Hralo sa podľa pravidiel FIDE v troch 
skupinách, každý s každým.

2. Šachový turnaj v rámci V. Medzinárodnej Paralympiády Trnav-
ského samosprávneho kraja dňa 25.9.2012.

3. Preteky v plávaní, preteky rybárov v Štúrove.

Dňa  24.8.2013 v budove Centrum seniorov v Nitre sa opäť usku-
točnila výročná členská konferencia (VČK), kde okrem okolo 100 
účastníkov z celého Slovenska vrátane hostí - Ing. Moniky Vráblovej 
- predsedníčky SZTP, Mgr. Oľgy Bohuslavovej, riaditeľky RC SZTP, 
MUDr. Máre Orgonášovej  s manželom a JUDr. Igor Javorský 
z AOZPO. S prezentáciou zdravotných pomôcok sa zúčastnili firmy 
Otto Bock – pán Peter Reinhardt a z firmy VELKON  Michaela Szikhar-
tová Scherhaufer.

Predsedajúca Mgr. Oľga Sersénová na začiatku privítala hostí 
a všetkých prítomných. Zvolila sa návrhová komisia, ktorá navrhla 
kooptovať ďalšieho člena Rady organizácie Jána Kršáčoka z B. Bys-
trice, ktorý bol prítomnými delegátmi konferencie zvolený. Následne 
predseda Viliam Franko predniesol správu o činnosti organizácie za 
minuloročné obdobie. Hospodárka Alenka Stražancová  predniesla 
správu o hospodárení organizácie za uplynulý rok. Hodnotná bola  dis-
kusia  delegátov a   prizvaných hostí.

Zo správy predsedu
Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím
OSN v Dohovore opätovne potvrdilo prepojenie všetkých ľudských 

práv a slobôd a potrebu zaručiť osobám so  zdravotným postihnutím 
ich plné užívanie bez diskriminácie, uznáva tiež, že diskriminácia akej-

koľvek osoby na základe zdravotného postihnutia znamená porušenie 
prirodzenej dôstojnosti a hodnoty ľudskej bytosti, uznáva význam 
osobnej samostatnosti a nezávislosti, usudzuje, že osoby so zdravotným 
postihnutím by mali mať možnosť aktívne sa podieľať na rozhodova-
cích procesoch o politikách a  o programoch, hlavne tých, ktoré sa ich 
priamo týkajú.

Zákon o službách zamestnanosti určuje tzv. povinný podiel alebo 
náhradné plnenie.

Zamestnávatelia zamestnávajúci nad 20 zamestnancov majú 
povinnosť zamestnávať 3,2% zamestnancov so zdravotným po-
stihnutím (alebo aspoň jedného). Ak tak neurobia, musia zaplatiť 
úradu práce, za každého občana so zdravotným postihnutím odvod 
vo výške 0,9 násobku celkovej ceny práce. Sú to dosť vysoké od-
vody.

V prípade ak zamestnávateľ nevie nájsť vhodného uchádzača o 
zamestnanie so zdravotným postihnutím, je možné využiť tzv. náhradné 
plnenie – zadanie zákazky chránenej dielni alebo chránenému pracovis-
ku vo výške 0,8 násobku celko-
vej ceny práce. 

Chránené dielne a pracovis-
ká ponúkajú množstvo tovarov 
a služieb, ako napr. grafické 
práce, kancelárske vybavenie, 
prekladateľské, účtovnícke prá-
ce, pracovné oblečenie, služby 
informačných technológií, cate-
ring, prvovýroba pri spracovaní 
súčiastok, a množstvo ďalších 
služieb. Je tu stále otázka, prečo 
zamestnávatelia nechcú zamest-
nať občana so ZP, keď chce 
pracovať a má skutočný záujem 
o prácu.
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Akreditácia na špecializované sociálne poradenstvo
Pre organizáciu je veľmi dobrá správa o tom, že sme opäť na 

MPSVaR predložili projekt na akreditáciu na špecializované sociálne 
poradenstvo. Bola to skutočne 
terminologický špeciálne spraco-
vaná odborná práca. Z MP prišla 
pozvánka na 12.12.2012, sú to 
skutočne magické čísla. Adeptka 
Mgr.Dragúňová bola pripravená. 
Získali sme  akreditáciu na tri 
roky. Zaregistrovali sme sa na 
VÚC  Nitra a požiadali o dotácie. 
Poslanci VÚC Nitra nám dotácie 
odhlasovali. Pani Mgr. Dragúňo-
vá o.i. už robí aj špecializované 
sociálne poradenstvo. Preverili 
sme ďalšiu možnosť na prevádz-
kovanie chráneného pracoviska 
a po zrelom uvážení sme chráne-
né pracovisko zrušili.

Vydanie časopisu Vozičkár 
Organizácia v roku 2012 vydala 2 dvojčísla časopisu Vozičkár. Je 

to spoločensko-informačný a zábavný bulletin o živote telesne a ťažko 
telesne postihnutých. Vychádza nepravidelne a  je nepredajný, zasiela sa 
členom organizácie a  podľa nutnosti každému, kto o časopis požiada. 
V tomto roku vydáme dva čísla Vozičkára, ale len s menším počtom 
strán. MPSVaR a jeho Grantová komisia nám v tomto roku  neposkytlo 
dotácie.

Podpora aktivít cestovného ru-
chu v meste Nitra 

V minulom roku sa organi-
zácia zapojila do projektu mesta 
Nitry „Podpora aktivít cestovného 
ruchu v meste Nitra“, na ktorý 
mesto získalo finančné prostriedky 
z Európskeho fondu regionálneho 
rozvoja a zo štátneho rozpočtu 
SR. Prostredníctvom tohto pro-
jektu mesto pripravuje niekoľko 
aktivít na postupné odstraňo-
vanie bariér. Jednou z aktivít je 
vypracovanie brožúry Nitra bez 
bariér. Vyústením týchto aktivít je 
tvorba Akčného plánu „Nitra pre 
všetkých - informácie (nielen) pre 
handicapovaných turistov“. Cie-
ľom monitoringu bezbariérovosti 
bolo zostaviť prehľadnú publi-
káciu hodnotiacu bezbariérovosť 
vybraných objektov a inštitúcií, 
určenú pre obyvateľov a návštevníkov mesta Nitry. Súčasťou publikácie 
má byť tiež mapa bezbariérovosti s vyznačením trás a objektov tak, aby 
uľahčila pohyb handicapovaných spoluobčanov a návštevníkov v meste. 
Informácie získané monitorovaním dostupnosti objektov vyústia do 
Akčného plánu, ktorý po vyhodnotení monitoringu ponúkne návrhy 
na skvalitnenie života a postupné odstraňovanie architektonických aj 
sociálnych bariér v meste nielen pre osoby so zdravotným postihnutím. 
Problematika sa dotýka tak skupiny seniorov, osôb dočasne zdravotne 
znevýhodnených ako aj mamičiek s kočíkmi či rastúcej skupiny cyklis-
tov. Odbor sociálnych služieb Mestského úradu v Nitre vytipovalo 115 
objektov a inštitúcií v meste v rôznych oblastiach života:

- kultúrne inštitúcie a pamiatky
-  reštaurácie
-  ubytovanie
-  verejné inštitúcie, služby
-  doprava
-  zdravotnícke a vzdelávacie inštitúcie atď.

Monitoring vykonávali pracovníci 4 organizácií tretieho sektora, ktoré 
aktívne pracujú s osobami so zdravotným postihnutím. Monitorovala 

Hostia VČK Ing. Monika Vráb-
lová, predsedníčka SZTP spolu 
s riaditeľkou RC SZTP Mgr. 
Oľgou Bohuslavovou

Mgr. Viera Škablová, riaditeľka 
Správy zariadení sociálnych 
služieb v  Nitre spoločne s  An-
nou Homolovou, pracovníčkou 
organizácie

sa dostupnosť k objektu, vyhradené parkovisko, typ a šírka vchodu, 
vstup do objektu (rampa, zábradlie), bezbariérový výťah a bezbariérové 
toalety.

Vystúpenie hostí

Mgr.Viera Škablová, riaditeľka Správy zariadení sociálnych služieb 
v Nitre

Od januára som riaditeľkou organizácie Správa zariadení sociálnych 
služieb po pani Janke Moravčíkovej. Niekoľko týždňov dozadu, keď ma 
pán predseda V. Franko prišiel pozvať na toto vaše sedenie, som si po-
zrela vašu internetovú stránku a dočítala som sa, že vaša organizácia nie 

je žiadny nováčik, kedy v roku 1989 pár 
nadšencov založilo takúto organizáciu 
na pomoc všetkým postihnutým a vozič-
károm a od roku 1990 oficiálne funguje-
te. Je to veľmi záslužná činnosť a chcem 
povedať hlavne to, že toľko rokov ste 
vydržali a snažíte sa jednak pomáhať si 
navzájom, ale aj spríjemňovať ten váš 
život formou rôznych voľnočasových 
aktivít, športov, kultúrnych podujatí atď. 
Ja svojim profesionálnym zameraním, 
než som prišla pracovať do sociálnych 
služieb, som celý život pracovala v zdra-
votníctve, profesionálne som psychológ, 

venovala som sa onkologickým pacientom. Keď prišla ponuka, ísť pra-
covať do tohto typu služieb, nepripadalo mi to až tak veľmi vzdialené, 
hoci samozrejme tá problematika bola značne iná a tu to poskytovanie 
a pomoc v rámci sociálnych služieb má svoje špecifiká. Prišla som sem 
pracovať ešte v roku 2010, keď sa otváralo Zariadenie pre seniorov- po-
bytová služba na Zobore. Vznikla to ako mestská príspevková organizá-
cia, tiež riadená mestom a vedenie mesta o 2 roky neskôr, teda od tohto 
roku od januára pristúpilo k zlúčeniu organizácií, teda zariadenie pre se-
niorov Zobor a Správa zariadení sociálnych služieb. V súčasnosti posky-
tujeme 12 typov sociálnych služieb  pobytovú, terénnu opatrovateľskú 
službu a ambulantnú formou stacionáru pre ťažko telesne postihnutých 
a seniorov. Zámer je to široký, organizácia sme veľká, máme vyše 200 
zamestnancov, naše sídlo- riaditeľstvo je tu na Baničovej ulici a pobyto-
vá služba zostala na Zobori v priestoroch tomu určených. Máme tam 160 
lôžok a z toho 50 lôžok je pre imobilných klientov. Budeme sa snažiť, 
aby tá vaša tradícia ďalej pokračovala, aby ste sa tu dobre cítili, našou 
snahou bude vám vyhovieť vo vašich požiadavkách, byť nápomocní, čo 
sa týka vašich ďalších aktivít a stretnutí. Myslím, že spolupráca bude 
dobrá, z našej strany určite bude.

Ing. Monika Vrábľová, predsedníčka SZTP
V roku 2012 sme mali mnohé aktivity v rámci SZTP, boli sme úspešní 
pri podávaní jednotlivých projektov, horšia situácia nastala pre rok 2013. 
Máme to horšie, pretože my nemáme žiadnu členskú základňu na Re-
publikovom centre, nemáme ani 2%. Vyzbierali sme len nejakých 600 
€ a rozmýšľam, či budem Republikové centrum na notárskej komore 
registrovať, pretože, keď si spočítam výdavky, tak je to nerentabilné. 
Tento rok k nám nebolo ústretové ani Ministerstvo kultúry, neviem 
z akého dôvodu, či sa tam vymenilo nejaké vedenie, ale občianske zdru-
ženia sa vzbúrili a bola nakoniec vypísaná nová výzva teda druhá, čo 

sa ešte nestalo a až na konci septembra 
budeme vedieť, kto uspel, ale aktivity 
musia bežať, lebo my sme telesne 
postihnutí a pre nich sa aktivity ťažko 
robia v novembri alebo decembri. Väč-
šinou všetky vyúčtovania projektov sú 
maximálne do 31.1. nasledujúceho roku. 
My sme spustili projekt - piatu zbierku 
básní telesne a ťažko telesne postihnu-
tých a na to zatiaľ prostriedky nemáme, 
robili sme to vo vlastnej réžii. Ďalší 
projekt- výstava Svet ako ho vidíme my 
- výstava výtvarných prác ľudí s teles-
ným a ťažkým telesným postihnutím. 
Na žiadosť všetkých členov SZTP táto 
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výstava bola rozšírená nielen o výtvarnú stránku, ale máme tam aj drob-
né diela z drôtu, dreva atď. Už je to druhý rok a tento rok napriek tomu, 
že to robíme vo vlastnej réžii, máme 3 kolá, prvé dve kolá boli spustené 
v meste Košice a tretie kolo otvárame 2.9. v Zemplínskom múzeu 
v Michalovciach. Nevieme, či s projektom uspejeme a či nejaké dotácie   
dostaneme. Všetky cesty, ktoré podnikáme na otvorenie, podnikáme 
z vlastných prostriedkov tzn. že ten kto ide, ide za svoje. Tretí projekt, 
ktorí robíme cez Ministerstvo kultúry je Kremnická barlička. Pripravu-
jeme benefičný koncert, ktorý by sa mal konať v Istropolise 29.9., tiež 
nevieme, či s týmto projektom uspejeme na Ministerstve  kultúry. Na-
priek tomu,  sme sa tento rok zamerali aj na pomoc osobám s telesným 
postihnutím a týraným ženám. Robili sme Medzinárodný deň občanov 
so zdravotným postihnutím. Súhlasím s kritikou, že to nebolo adekvátne 
pokiaľ ide o ubytovanie, ale mohli by sme vyzdvihnúť aj to, čo tam bolo 
pozitívne a dobré. Program, ktorý bol pripravený, nemal chybičku krásy, 
aj športové hry boli dobre pripravené, ubytovanie bolo zlé a nebolo pre 
ťažko telesne postihnutých. Na takú akciu sa nedá podať nikde žiaden 
projekt. Tri roky odkedy zmenili zákon o dotáciách na MPSVaR, sme 
v tejto polohe a robíme, čo môžeme. Republikové centrum robilo takúto 
akciu už 3 razy a v roku 2014 sa nikto neprihlásil, tak bude asi absencia. 
Pokiaľ ide o MPSVaR, nerozumiem celej ich dotačnej politike. Podá-
vame projekty aj na rekondičné pobyty, aj na ďalšie aktivity a nakoniec 
po trištvrte roku sa dozvieme z internetovej stránky, že nám schválili na 
úhradu členského príspevku do zahraničia a stojí predo mnou dilema, či 
mám tú zmluvu podpísať, načo ja budem pchať finančné prostriedky za 
členské do zahraničia, keď ja sa tam nemôžem ani volieb zúčastniť, ne-
môžem ísť rozhodovať za telesne postihnutých Slovenska, ani povedať, 

čo by bolo treba zlepšiť, lebo ja nedostanem na cestovné, z invalidného 
dôchodku si našetriť a zaplatiť letenku, ubytovanie, zobrať aj asistenta, 
aj sa na 3 dni prestravovať, taký je zákon. Keď sme organizačne zosku-
pení v zahraničných štruktúrach, aj my chceme bojovať za naše práva. 
Dozvedela som sa, že po 5 rokoch konečne nám odsúhlasili na vydanie 
nášho časopisu TP+TP 5 000 €  len na tlačiarenské služby, ale zostavu, 
jazykovú a grafickú úpravu robíme my zase samostatne. 

Máme 2 paragrafy v našom zákone. Podľa jedného komisia odsúhla-
sila príspevky napr. Jednote dôchodcov, pretože v zákone je organizácia, 
ktorá to podáva, musí mať nad 50 000 členov, iná organizácia to musí 
podať podľa iného paragrafu a tam je klauzula, že maximálne 10 000 
€ dostane, je jedno, či je to organizácia 60 členná a podá žiadosť o re-
kondičný pobyt alebo organizácia ako sme my 28 000 členná. Ale tento 
rok sme ani to nedostali, ale bolo nám povedané, že môžeme to využiť 

pri Jednote dôchodcov, ale je tam podmienka, že len vtedy to môžeme 
využiť, pokiaľ nepracujeme alebo nechodíme do školy, ale mnohý z nás 
ešte pracujú. Boli spomínané prevádzkové náklady. My máme chránenú 
dielňu, ktorá mala končiť 30.9. Napriek tomu, že zákon o zamestnaní 
mám v malíčku, tak nerozumiem ani tejto politike. Prevádzkové náklady 
na 2 pracovníčky dostanem 353 € na kvartál a pýtam sa, či je pre mňa 
chránená dielňa. Pre mňa chránená dielňa je likvidačná a neviem ako 
budeme od augusta existovať.

MUDr. Mária Orgonášová, čestná prezidentka AOZPO SR 
Spoločnosť si už uvedomuje, že sú tu ľudia s ťažkým telesným 

postihnutím a zdravotným postihnutím, že treba odstraňovať bariéry, 
že treba bezbariérovú dopravu a vidím 
z výročných správ a opakovaných stret-
nutí, že v Nitre sa pracuje fantasticky. 
Asociácia organizácia zdravotne postih-
nutých občanov nie je na tom o nič lep-
šie ako sú tieto organizácie strešné, lebo 
dotačná politika u nás ak sa nezmení, 
ak Národný program podpory rozvoja 
podmienok pre integráciu ľudí so zdra-
votným postihnutím nezakomponuje 

do svojich opatrení podporu strešných organizácií, prevádzku strešných 
organizácií, tak to pôjde dolu vodou. Ja komunikujem s Asociáciou 
v posledných týždňoch častejšie, pretože Asociácia sa dostala do veľmi 
zlých finančných podmienok, došlo k personálnym zmenám. Navštevo-
vali sme väčšie podniky, nadácie a hľadali finančné prostriedky, aby sa 
mohla situácia zlepšiť. Najefektívnejšiu pomoc nám poskytla nadácia 
západoslovenských elektrární. S tým úzko súvisí program Slovensko 
bez bariér. Asociácia prevádzkovala účet Slovensko bez bariér, z ktorého 
mnoho ľudí so zdravotným postihnutím dostávalo doplatky na zakúpe-
nie kompenzačnej pomôcky.

Posledné významné podpory boli zo všeobecnej úverovej ban-
ky a za posledný rok je tento účet prázdny. Podobne sme robili súťa-
že Samospráva a Slovensko bez bariér. Posledná súťaž za posledné 
3 roky nebola vyhodnotená, ale teraz prisľúbila jedna agentúra, 
že urobí všetko pre to, aby zohnali finančné prostriedky a aj keď 
nezoženú, aj tak urobia v decembri koncert, na ktorom by sa mali 
vyhodnotiť  výsledky tejto súťaže, kde aj Nitra sa opakovane dobre 
umiestnila. 

Kultúrne aktivity 

Začiatkom septembra bol v Bratislave koncert. Sláčikový orches-
ter nás pozval do Slovenskej filharmónie, ktorá bola debarierizovaná 
a dávajú veľkú zľavu na vstupenky. Venujem sa vzdelávacej činnosti, 
stále učím na Vysokej škole svätej Alžbety, prednášam tam sociálnu 
prácu v zdravotníctve. Robím v rámci vysokej školy školiteľa, ale aj 
oponenta diplomových prác, ale aj dizertačných prác, to je tá nadstav-
ba na PhD., ktoré sú zamerané na riešenie problematiky ľudí so zdra-
votným postihnutím. Prednášam na Inštitúte rodiny a zastupujem Úniu 
miest Slovenska vo výbore pre občanov so zdravotným postihnutím, 
ktorý je poradným orgánom Rady vlády a v rámci toho som pripra-
vovala pripomienky k pripravenému Národnému programu. Žiaľ 
z mojich pripomienok bolo niečo prevzaté, ale tie zásadné veci boli, 
ktoré sa týkajú odstránenia diskriminačných paragrafov zo zákonov, 
ktoré sa týkajú zabezpečenia opatrovateľských služieb. Komunikujem 
s Agentúrou domácej opatrovateľskej služby, lebo aj v rámci inštituci-
onalizácie, čo si dalo aj MPSVaR do svojho programu, sa bude klásť 
dôraz na poskytovanie opatrovateľských služieb doma v domácom 
prostredí. Je málo opatrovateľov a keď chce niekto túto službu robiť 
profesionálne, musí mať certifikát a za ten certifikát si musí zaplatiť. 
Niektoré miestne úrady, aby získali opatrovateľov, zaplatia za týchto 
ľudí ten príspevok. Som sa rozhodla, že pripravím projekt pre zahra-
ničnú nadáciu Nemecka s tým, že ak získame finančné prostriedky 
na takýto opatrovateľský kurz, tak tí ľudia si nebudú musieť platiť. 
Ukončili sme jeden projekt, ktorý je zameraný na prechod mladých 
ľudí do dospelosti, ako sa absolventi, či už stredných škôl alebo vy-
sokých škôl uplatnia na trhu práce v spoločenských aktivitách a pod. 
Ukázal tento prieskum na určité nedostatky.Pohľad na účastníkov konferencie  v Nitre



spoločenský,informačný a zábavný bulletín o živote telesne a ťažko telesne postihnutých6

Po VČK sa uskutočnil v poradí už 22. Celoslovenský seminár 
v Nitre za účasti Mgr.Michala Krivošíka, riaditeľa sekcie IOZP MP-
SVaR a Mgr.Márie Rumanovskej, vedúcej pracovníčky posudko-
vého oddelenia ÚPSVaR v Ni-
tre, kde sa hovorilo o novele 
zákona 447/2008 o peňažných 
príspevkoch na kompenzáciu 
ťažkého zdravotného postih-
nutia, o tom aké zmeny sa 
v zákone v budúcnosti chystajú 
a o Dohovore o právach osôb 
so zdravotným postihnutím 
a jeho Opčnom protokole. 

Predseda organizácie na  
záver besedy povedal: Vieme 
oceniť účasť pána riaditeľa Mgr. 
M. Krivošíka a pani Mgr. M. Ru-
manovskej za to, že počas so-
botňajšieho horúceho dňa prišli 
medzi nás a účastníkom podali 
informácie o hore uvedenom 
na vysokej odbornej úrovni a 
zodpovedali na dané otázky.

Vplyv životného minima na výšku peňažných príspevkov na 
kompenzácia sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného  
postihnutia

Životné minimum je spoločensky uznaná minimálna hranica 
príjmov fyzickej osoby, pod ktorou nastáva stav jej hmotnej núdze.

Mgr. Michal Krivošík, riaditeľ 
IOZP MPSVaR

Sumy životného minima sa upravujú vždy k 1. júlu bežného 
kalendárneho roka na základe koeficientu rastu čistých peňaž-
ných príjmov na osobu alebo koeficientu rastu životných nákladov 
nízkopríjmových domácností. Tieto údaje poskytuje ministerstvu 
Štatistický úrad SR.

Úprava súm životného minima sa vykoná tak, že platné 
sumy životného minima sa vynásobia: 
• koeficientom rastu čistých peňažných príjmov na osobu ziste-

ným Štatistickým úradom Slovenskej republiky - ak koeficient 
rastu čistých peňažných príjmov na osobu za obdobie 1. štvrťro-
ka bežného kalendárneho roka v porovnaní s 1. štvrťrokom pred-
chádzajúceho kalendárneho roka je nižší ako koeficient rastu 
životných nákladov nízkopríjmových domácností za rozhodujúce 
obdobie zistený Štatistickým úradom Slovenskej republiky alebo

• koeficientom rastu životných nákladov nízkopríjmových do-
mácností zisteným Štatistickým úradom Slovenskej republiky 
za rozhodujúce obdobie - ak koeficient rastu životných ná-
kladov nízkopríjmových domácnosti za rozhodujúce obdobie 
je nižší ako koeficient rastu čistých peňažných príjmov na 
osobu zistený Štatistickým úradom Slovenskej republiky za 
obdobie 1. štvrťroka bežného kalendárneho roka v porovnaní 
s 1. štvrťrokom predchádzajúceho kalendárneho roka.

Rozhodujúcim obdobím, za ktoré sa zisťuje rast životných 
nákladov nízkopríjmových domácností je obdobie od apríla 
predchádzajúceho kalendárneho roku do apríla bežného kalen-
dárneho roku.
Za životné minimum fyzickej osoby alebo fyzických osôb, ktorých 
príjmy sa posudzujú, sa považuje suma alebo úhrn súm:
• 198,09 € mesačne, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu,

Pohľad na predsednícky stôl 
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• 138,19 € mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú 
plnoletú fyzickú osobu,

• 90,42 € mesačne, ak ide o nezaopatrené dieťa alebo zaopat-
rené neplnoleté dieťa.

Právne vzťahy pri poskytovaní peňažných príspevkov (PP) 
na kompenzáciu sociálnych dôsledkov  ťažkého zdravotného 
postihnutia upravuje zá-  
kon č. 447/2008 Z. z. 
o peňažných príspevkoch 
na kompenzáciu ťažkého 
zdravotného postihnutia 
a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v zne- 
ní neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon o pe-
ňažných príspevkoch“), 
ktorý nadobudol účinnosť 
1. januára 2009. Cieľom 
tejto úpravy právnych 
vzťahov je podporiť soci-
álne začlenenie fyzickej 

V popredí JUDr. Igor Javorský z  
AOZP,  v pozadí A.M. Húsková a Ján 
Miho, členovia Rady organizácie  

osoby s ťažkým zdravotným postihnutím (ďalej len „fyzická 
osoba s ŤZP“) do spoločnosti za jej aktívnej účasti pri zachovaní 
jej ľudskej dôstojnosti v týchto štyroch oblastiach: oblasť mobility 
a orientácie, oblasť komunikácie, oblasť zvýšených výdavkov a 
oblasť sebaobsluhy.

Sociálne dôsledky ťažkého zdravotného postihnutia je 
možné kompenzovať peňažnými príspevkami na kompenzá-
ciu, ktoré sa delia na jednorazové a opakované. Maximálne 
výšky jednorazových peňažných príspevkov na kompenzáciu 
ustanovuje zákon o peňažných príspevkoch pevnou sumou, 
výšky opakovaných peňažných príspevkov na kompenzáciu 
sú ustanovené percentom sumy životného minima pre jednu 
plnoletú fyzickú osobu (upravené zákonom č. 601/2003 Z. z. 
o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých záko-
nov), čím sú opakované peňažné príspevky na kompenzáciu 
valorizované v závislosti od výšky valorizácie súm životného 
minima. V nadväznosti na účinnosť opatrenia MPSVR SR 
č. 186/2013 Z. z. o úprave súm životného minima, ktorým 
sa od 1. júla 2013 zvýšila suma životného minima pre jednu 
plnoletú fyzickú osobu zo sumy 194,58 € na sumu 198,09  € 
mesačne, boli upravené výšky opakovaných peňažných prí-
spevkov na kompenzáciu. 

Prehľad opakovaných peňažných príspevkov na kompenzáciu

Druhy opakovaných peňažných príspevkov Výšky PP do
31.6.2013 v €

Výšky PP od 
1.7.2013 v €

PP na osobnú asistenciu – sadzba na jednu hodinu 2,71 2,76
PP na prepravu 99,28 101,07
PP na kompenzáciu zvýšených výdavkov:
1. na diétne stravovanie
1a) choroby a poruchy uvedené v prvej skupine prílohy č.5 zákona 36,12 36,77
1b) choroby a poruchy uvedené v druhej skupine prílohy č.5 zákona 18,06 18,39
1c) choroby a poruchy uvedené v tretej skupine prílohy č.5 zákona 10,84 11,04
2. hygienu alebo opotrebovanie šatstva, bielizne, obuvi a bytového 
zariadenia 18,06 19,39

3. zabezpečenie prevádzky osobného motorového vozidla 32,50 33,09
4. starostlivosť o psa so špeciálnym výcvikom 43,34 44,12
PP na opatrovanie:
1.FO (opatrovateľ) nepoberá niektorú zo zákonom ustanovených 
dôchodkových dávok:
1a) opatruje jednu FO s ŤZP 216,61 220,52
1b) opatruje dve alebo viaceré FO s ŤZP 288,80 294,01

1c) opatruje jednu FO s ŤZP, ktorá je viac ako 20 hodín týždenne v zariadení 191,34
1d) opatruje dve alebo viaceré FO s ŤZP, ktoré sú viac ako 20 hodín týždenne 
v zariadení 270,76 275,65

1e) opatruje FO s ŤZP, ktorá je v zariadení viac ako 20 hodín týždenne 
a súčasne opatruje aj druhú FO s ŤZP, ktorá nie je v zariadení alebo je 
v zariadení najviac 20 hodín týždenne

281,58 286,66

2. FO (opatrovateľ) poberá niektorú zo zákonom ustanovených 
dôchodkových dávok
2a) opatruje jednu FO s ŤZP 90,25 91,88
2b) opatruje dve alebo viaceré FO s ŤZP 119,13 121,28

Zdroj: MPSVR SR 
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Výšky jednorazových peňažných príspevkov na kompenzáciu (resp. ich maximálne výšky) ustanovuje zákon o peňažných 
príspevkoch pevnou sumou. Na stanovenie konkrétnej výšky jednorazového peňažného príspevku má vplyv príjem fyzickej 
osoby s ŤZP a cena napr. pomôcky, osobného motorového vozidla, úpravy (podľa druhu peňažného príspevku). Pri zohľad-
ňovaní príjmu fyzickej osoby s ŤZP je zachovaný princíp solidarity, t.j. čím nižší príjem má fyzická osoba s ŤZP, tým je možné 
poskytnúť vyšší jednorazový peňažný príspevok na kompenzáciu. 
Zvýšenie sumy životného minima od 1.7.2013 v porovnaní s rokom 2012

Dátum
Suma ŽM pre 
jednu plnoletú 

FO v €

1,3 
násobok 
ŽM v €

1,4 
násobok 
ŽM v €

2 násobok 
ŽM v €

3 násobok 
ŽM v €

4 násobok 
ŽM v €

5 násobok 
ŽM v €

od 1.7.2012 194,58 252,954 272,412 389,160 583,740 778,320 972,900

od 1.7.2013 198,09 257,517 277,326 396,18 594,27 792,36 990,45

Maximálne výšky jednorazových peňažných príspevkov na kompenzáciu 

Druhy jednorazových peňažných príspevkov na kompenzáciu Maximálna výška v €
Peňažný príspevok na kúpu pomôcky 8 630,42
- na kúpu druhého mechanického vozíka 1 659,70
- na kúpu druhého elektrického vozíka je 4 979,09
- na kúpu druhého načúvacieho aparátu je 331,94
Peňažný príspevok na výcvik používania pomôcky 8 630,42
Peňažný príspevok na úpravu pomôcky 8 630,42
Peňažný príspevok na kúpu zdvíhacieho zariadenia 11 617,88
Peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla 6 638,79
- na kúpu osobného motorového vozidla s automatickou prevodovkou 8 298,48
Peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla 6 638,79
Úhrn peňažných príspevkov na úpravu bytu a peňažných príspevkov na úpravu rodinného 
domu v období siedmich rokov 6 638,79

Úhrn peňažných príspevkov na úpravu garáže v období siedmich rokov 1 659,70

Skutočnosti na určenie výšky peňažného príspevku na kúpu pomôcky, peňažného príspevku na výcvik používania 
pomôcky, peňažného príspevku na úpravu pomôcky, peňažného príspevku na kúpu zdvíhacieho zariadenia, 
peňažného príspevku na úpravu osobného motorového vozidla, peňažného príspevku na úpravu bytu, peňažného 
príspevku na úpravu rodinného domu a peňažného príspevku na úpravu garáže

Cena pomôcky, cena výcviku používania 
pomôcky, cena úpravy pomôcky, cena 
zdvíhacieho zariadenia, cena potrebnej 
úpravy osobného motorového vozidla a 
cena potrebnej úpravy bytu, rodinného 
domu alebo garáže

Príjem fyzickej osoby s ťažkým 
zdravotným postihnutím vyjadrený 
v násobkoch sumy životného 
minima pre jednu plnoletú fyzickú 
osobu ustanoveného osobitným 
predpisom29)

do 2 do 3 do 4 do 5
do 331,94 eura 90 % 90 % 70 % 50 % Výška príspevku v % z ceny pomôcky, z ceny 

výcviku používania pomôcky, z ceny úpravy 
pomôcky, z ceny zdvíhacieho zariadenia, z 
ceny potrebnej úpravy osobného motorového 
vozidla a z ceny potrebnej úpravy bytu, z 
ceny potrebnej úpravy rodinného domu 
alebo z ceny potrebnej úpravy garáže

do 1 659,70 eura 95 % 85 % 75 % 65 %
nad 1 659,70 eura 95 % 90 % 80 % 70 %

Skutočnosti na určenie výšky peňažného príspevku na kúpu pomôcky, ktorou je pes so špeciálnym výcvikom

Cena psa so 
špeciálnym výcvikom

Príjem fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím vyjadrený v 
násobkoch sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu 
ustanoveného osobitným predpisom29)

do 2 do 3 do 4 do 5

100 % 95 % 90 % 80 % Výška príspevku v % z ceny 
psa so špeciálnym výcvikom
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Skutočnosti na určenie výšky peňažného príspevku na opravu pomôcky

Cena opravy 
pomôcky

Príjem fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím vyjadrený v ná-
sobkoch sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu ustano-
veného osobitným predpisom29)

do 2 do 3 do 4 do 5

do 165,97 eura 95 % 50 % 0 % 0 %

Výška príspevku v % z ceny 
opravy pomôcky

do 331,94 eura 95 % 70 % 50 % 25 %

do 829,85 eura 95 % 80 % 60 % 40 %

nad 829,85 eura 95 % 90 % 70 % 50 %

Skutočnosti na určenie výšky peňažného príspevku na kúpu osobného motorového vozidla a na kúpu osobného 
motorového vozidla s automatickou prevodovkou
Príjem fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím vyjadrený v násobkoch 
sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu ustanoveného osobitným 
predpisom29)

do 2 do 3 do 4 do 5

Výška príspevku v % z preukázaných nákladov na prepravu 95 % 90 % 70 % 50 %

Cena osobného 
motorového 
vozidla

Príjem fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím vyjadrený v 
násobkoch sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu 
ustanoveného osobitným predpisom29)

do 2 do 3 do 4 do 5

85 % 80 % 70 % 55 %
Výška príspevku v % z 
ceny osobného motorového 
vozidla, najviac zo sumy 13 
277,57 eura

Skutočnosti na určenie výšky peňažného príspevku na prepravu

Príjem fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím vyjadrený v 
násobkoch sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu 
ustanoveného osobitným predpisom29)

do 2 do 3 do 4 do 5

Výška príspevku v % z preukázaných nákladov na prepravu 95 % 90 % 70 % 50 %

V roku 2012 boli na peňažné príspevky na kompenzáciu vynaložené finančné prostriedky v celkovej sume 225 642 622 €. V roku 
2012 bol priemerný mesačný počet poberateľov peňažných príspevkov na kompenzáciu, poskytovaných fyzickým osobám s ŤZP 
166 874 poberateľov a vynaložené finančné prostriedky na tento účel predstavovali sumu 121 787 248 €. Priemerný mesačný počet 
poberateľov peňažného príspevku na opatrovanie, poskytovaný fyzickým osobám (opatrovateľom fyzických osôb s ŤZP) bol 58 700 
a finančné prostriedky vyplatené týmto poberateľom predstavovali sumu 103 855 374 €.

Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím je 
prvým právne záväzným medzinárodným nástrojom v oblasti ľud-
ských práv, ktorého zmluvnou stranou je aj Európska únia. Cieľom 
tohto Dohovoru je presadzovať, ochraňovať a zabezpečiť plno-
hodnotný a rovný výkon ľudských práv a základných slobôd pre 
všetky osoby so zdravotným postihnutím a podporovať úctu k ich 
dôstojnosti bez akejkoľvek diskriminácie na základe zdravotného 
postihnutia. Tento medzinárodný dokument vychádza z presved-

DOHOVOR OSN O PRÁVACH OSÔB SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM

Zľava Ing. Monika Vráblová, predsedníčka SZTP, v strede Oľga 
Bohuslavová, riaditeľka RC SZTP a MUDr. Mária Orgonášová, 
čestná prezidentka AOZP  

čenia zúčastnených štátov, že komplexný a ucelený medzinárodný 
dohovor významne prispeje ku kompenzovaniu výrazného sociálne-
ho znevýhodnenia osôb so zdravotným postihnutím a k presadeniu 
ich účasti v občianskych, politických, hospodárskych, sociálnych 
a kultúrnych sférach na princípe rovnakých príležitostí, a to ako 
v rozvojových, tak aj vo vyspelých krajinách.

Dohovor predstavuje základný východiskový dokument pre 
všetky ostatné medzinárodné dokumenty, ktoré sa prijímajú či už 
na európskom alebo širšom medzinárodnom fóre a ktoré sa týkajú 
ochrany práv osôb so zdravotným postihnutím. 

Dohovor zaväzuje zmluvné 
strany, aby zabezpečili, že osoby so 
zdravotným postihnutím budú môcť 
plne využívať svoje práva na rov-
nakom základe ako ostatní občania. 
Ustanovuje minimálne normy ochra-
ny a zabezpečenia celého rozsahu 
občianskych, politických, sociálnych 
a ekonomických práv osôb so zdra-
votným postihnutím.

Vystavovatelia zdravotných 
pomôcok z firmy VELCOM
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Každý šiesty človek v EÚ1 – približne 
80 miliónov – má nejaký druh zdravotného 
postihnutia, od mierneho až po závažné. 
Viac než jedna tretina ľudí nad 75 rokov má 
zdravotné ťažkosti, ktoré ich do určitej miery 
obmedzujú. Tieto čísla sa budú zvyšovať zá-
roveň s postupným starnutím obyvateľstva 
EÚ. Väčšina týchto osôb príliš často nemá 
možnosť plne sa zúčastňovať spoločenské-
ho a hospodárskeho života, nielen z dôvodu 
fyzických alebo iných bariér, ale aj z dôvodu 
diskriminácie.

Po ratifikácii v roku 2010, sa EÚ stala 
97. zmluvnou stranou historicky prvého 
zmluvného nástroja týkajúceho sa ľudských 
práv (Dohovoru). Práve Dohovor vyjadruje 
širší záväzok EÚ vybudovať „Európu bez 
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STRATÉGIA EURÓPSKEJ ÚNIE V OBLASTI PRÁV OSÔB 
SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM

bariér“ pre približne 80 miliónov osôb so 
zdravotným postihnutím do roku 2020. Tak 
ako to určuje aj Stratégia Európskej únie pre 
oblasť zdravotného postihnutia 2010 – 2020 
(ďalej len „Stratégia EÚ“).

Stratégia EÚ sa zameriava na zlepšenie 
postavenia osôb so zdravotným postihnu-
tím, aby mohli využívať svoje práva na rov-
nakom základe ako ostatní občania, ako aj 
na odstránenie prekážok v každodennom ži-
vote. Jej cieľom je pomáhať pri praktickom 
vykonávaní Dohovoru na úrovni Európskej 
únie, ako aj na úrovni jednotlivých štátov. 
Táto stratégia dopĺňa a podporuje opatrenia 
členských štátov, ktoré sú zodpovedné za 
politiku týkajúcu sa osôb so zdravotným 
postihnutím.
Základné oblasti Stratégie EÚ, v ktorých 
je potrebné prijímať opatrenia:
• Zaručiť bezbariérový prístup k tovarom, 

službám vrátane verejných služieb a k 
asistenčným pomôckam pre osoby so 
zdravotným postihnutím.

• Dosiahnuť plné zapojenie osôb so zdra-
votným postihnutím do spoločnosti:

o tým, že budú môcť využívať všetky vý-
hody občianstva EÚ,

o odstránením administratívnych a názo-
rových bariér, ktoré bránia ich plnému a 
rovnoprávnemu zapojeniu,

o poskytovaním kvalitných komunitných 
služieb, vrátane možnosti využívať 
osobných asistentov.

• Potláčať v EÚ diskrimináciu na základe 
zdravotného postihnutia.

• Dať oveľa väčšiemu počtu osôb so zdra-
votným postihnutím možnosť zárobku 
na otvorenom trhu práce.

• Podporovať inkluzívne, ako aj celoži-
votné vzdelávanie žiakov a študentov so  
zdravotným postihnutím.

Presadzovať životné dôstojné podmienky 
pre osoby so zdravotným postihnutím.

• Podporovať rovnaký prístup k zdravot-
níckym službám pre osoby so zdravot-
ným postihnutím a k zariadeniam, ktoré 
takéto služby poskytujú.

• Presadzovať práva osôb so zdravotným 
postihnutím v rámci vonkajšej činnosti 
EÚ.

• Zvýšiť povedomie spoločnosti o prob-
lematike zdravotného postihnutia a 
podporiť lepšiu informovanosť osôb so 
zdravotným postihnutím o svojich prá-
vach a o ich výkone.

• Optimalizovať využívanie nástrojov 
finančnej pomoci EÚ určených na bez-
bariérovosť a nediskrimináciu a zvýšiť 
viditeľnosť možností finančnej pomoci 
súvisiacej so zdravotným postihnutím v 
programoch na obdobie po roku 2013.

• Podporovať pravidelné vytváranie šta-
tistík súvisiacich so zdravotným postih-
nutím  s úmyslom monitorovať situáciu 
osôb so zdravotným postihnutím.

Manželia Turceroví z Martina, s miláčikom

Dohovor OSN o právach osôb so 
zdravotným postihnutím a Opčný proto-
kol k Dohovoru OSN o právach osôb so 
zdravotným postihnutím bol podpísaný 
prezidentom Slovenskej republiky dňa 26. 
septembra 2007. 

Vláda Slovenskej republiky uznese-
ním č. 117 z 10. Februára 2010 súhlasila 
s návrhom na ratifikáciu Dohovoru OSN 
o právach osôb so zdravotným postihnu-
tím a Opčného protokol k Dohovoru OSN 

Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím a Slovenská republika
o právach osôb so zdravotným postihnutím 
s uplatnením výhrady k čl. 27 ods. 1 písm. 
a) v súlade s jeho čl. 46 a odporučila prezi-
dentovi Slovenskej republiky podpísať rati-
fikačné listiny k Dohovoru OSN o právach 
osôb so zdravotným postihnutím a Opčného 
protokol k Dohovoru OSN o právach osôb 
so zdravotným postihnutím po vyslovení 
súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky 
s uplatnením vyššie uvedenej výhrady.

Dňa 9. marca 2010 vyslovila Národná 
rada Slovenskej republiky súhlas s návrhom 
Vlády Slovenskej republiky na ratifikáciu 
Dohovoru OSN o právach osôb so zdra-
votným postihnutím a Opčného protokolu k 
Dohovoru OSN o právach osôb so zdravot-
ným postihnutím. 

Dňa 28. apríla 2010 podpísal prezident 
Slovenskej republiky ratifikačné listiny 
oboch zmluvných dokumentov. 

Dňa 25. mája 2010 uložila stála misia 
Slovenskej republiky New York pri OSN 
u generálneho tajomníka OSN originály 

Vystavovatelia zdravotných pomôcok z firmy 
VELCOM a Otto Bock

ratifikačných listín Slovenskej republiky k 
Dohovoru OSN o právach osôb so zdra-
votným postihnutím a Opčného protokolu k 
Dohovoru OSN o právach osôb so zdravot-
ným postihnutím. Pre Slovenskú republiku 
nadobudol Dohovor OSN o právach osôb so 
zdravotným postihnutím platnosť 25. júna 
2010 v súlade s čl. 45 ods. 2.

Súčasne pristúpila Slovenská republika 
k Opčnému protokolu k Dohovoru o prá-
vach osôb so zdravotným postihnutím, 
ktorého cieľom je umožniť jednotlivcom 
a skupinám, k porušeniu práv ktorých došlo, 
obrátiť sa v predmetnej veci na výbor OSN 
prostredníctvom zaslania sťažnosti.

Hlavné kontaktné miesto pre pro-
blematiku vykonávania Dohovoru OSN 
o právach osôb so zdravotným postih-
nutím.

Pre Slovenskú republiku Dohovor OSN 
o právach osôb so zdravotným postihnutím, 
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nadobudol platnosť 25. júna 2010 v súlade 
s jeho článkom 45 ods.2.

Vláda Slovenskej republiky uznesením 
č. 117 zo dňa 10. februára 2010 uložila 
ministerke práce, sociálnych vecí a rodiny 
zabezpečiť vykonávanie dohovoru a opčné-
ho protokolu po nadobudnutí platnosti pre 
Slovenskú republiku. S cieľom navrhnúť 
možné riešenia pre vykonávanie dohovoru 
na vnútroštátnej úrovni a monitorovanie sa 
uskutočnilo viacero pracovných stretnutí. 
Jedným zo záverov týchto stretnutí bolo od-
porúčanie zriadiť hlavné kontaktné miesto 
ako nadrezortný orgán s personálnou, ma-
teriálnou a finančnou podporou zo strany 
vlády, v úzkej spolupráci s vládnymi inšti-
túciami, ľudsko-právnymi organizáciami 
a reprezentatívnymi organizáciami osôb so 
zdravotným postihnutím. V tejto súvislosti 
boli najviac diskutované 2 návrhy, a to zria-
denie hlavného kontaktného miesta v kom-
petencii podpredsedu vlády pre ľudské 
práva a národnostné menšiny, s podporou 
využitia personálnych a odborných kapacít 
Rady vlády pre ľudské práva, národnostné 
menšiny a rodovú rovnosť alebo zriadenie 
hlavného kontaktného miesta v kompetencii 
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny 
Slovenskej republiky, s podporou špecia-
lizovaných (sekundárnych) kontaktných 
miest (ústredné orgány štátnej správy a iné 
kompetentné orgány). 

Vzhľadom na potrebu riešenia tejto 
otázky, ako aj s ohľadom na zrušenie funk-
cie podpredsedu vlády pre ľudské práva 
a národnostné menšiny, navrhlo sa zriadenie 
hlavného kontaktného miesta pre prob-
lematiku vykonávania dohovoru v rámci 
organizačnej štruktúry Ministerstva práce, 
sociálnych vecí a rodiny Slovenskej repub-
liky, so sídlom v priestoroch Ministerstva 
práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej 
republiky. K určeniu inštitucionálneho za-
bezpečenia vykonávania dohovoru vyplý-
vajúceho zo záväzku štátu formulovaného 
v článku 33 ods. 1 dohovoru sa zaviazala 

aj súčasná vláda Slovenskej republiky vo 
svojom Programovom vyhlásení. 

Uznesením vlády Slovenskej republiky 
č. 103 z 20. februára 2013 bol schválený 
návrh na zriadenie hlavného kontaktného 

miesta pre problematiku vykonávania Do-
hovoru OSN o právach osôb so zdravotným 
postihnutím. Za hlavné kontaktné miesto pre 
problematiku vykonávania Dohovoru OSN 
o právach osôb so zdravotným postihnutím 
bolo určené Ministerstvo práce, sociálnych 
vecí a rodiny Slovenskej republiky. V nad-
väznosti na túto skutočnosť bolo dňom 15. 
marca 2013 na Ministerstve práce, sociál-
nych vecí a rodiny Slovenskej republiky, 
v odbore integrácie osôb so zdravotným po-
stihnutím, zriadené hlavné kontaktné miesto 
pre problematiku vykonávania Dohovoru 
OSN o právach osôb so zdravotným postih-
nutím s dvoma zamestnancami.
Úlohy kontaktného miesta
• slúžiť ako kontaktné miesto pre verejnú 

správu a občiansku spoločnosť
• šíriť myšlienky a hodnoty Dohovoru 

OSN o právach osôb so zdravotným 
postihnutím

• zbieranie štatistických údajov o oso-
bách so zdravotným postihnutím

• koordinácia medzi všetkými minister-
stvami, orgánmi štátnej správy a orgán-
mi miestnej samosprávy

• realizácia Národného programu rozvoja 
životných podmienok občanov so zdra-
votným postihnutím

• analýza súladu domácej legislatívy 
a praxe s Dohovorom OSN o právach 
osôb so zdravotným postihnutím

• navrhovanie legislatívnych zmien 
a posudzovanie legislatívnych návrhov 
z hľadiska súladu s Dohovorom OSN 
o právach osôb so zdravotným postih-
nutím

• spolupráca s domácimi a medzinárod-
nými organizáciami osôb so zdravot-
ným postihnutím

• koordinácia prípravy monitorovacích 
správ pre Výbor OSN pre práva osôb so 
zdravotným postihnutím

• medzinárodná spolupráca s OSN, EÚ, 
EK a inými medzinárodnými inštitúcia-
mi

Kontaktná adresa
Hlavné kontaktné miesto pre problema-

tiku vykonávania Dohovoru o právach osôb 
so zdravotným postihnutím:
Ministerstvo práce, sociál. vecí a rodiny SR
Špitálska 4,6,8
816 43 Bratislava
Mgr. Lucia Záhoráková
Č. d.: 104 – 1. Posch. Budova B
Tel.č.: 02/20462184
Email: lucia.zahorakova@employment.gov.sk
JUDr. Ján Gabura
Č. d.: 104 – 1. Posch. Budova B
Tel.č.: 02/20462104
Email: jan.gabura@employment.gov.sk

(Footnotes)
1 Ad hoc modul na prieskum pracovnej sily 
v EÚ týkajúci sa zamestnanosti ľudí so zdra-
votným  postihnutím (LFS AHM), 2002.

Budova MPSVaR SR

Základným cieľom Národného programu  je prostredníc-
tvom definovaných úloh a opatrení zabezpečiť dosahovanie 
pokroku v oblasti ochrany práv osôb so zdravotným postih-
nutím uznaných Dohovorom a pokroku  pri ich používaní. 
Vychádza z Programového vyhlásenia vlády SR na roky 
2012-2016, ktorým sa vláda SR zaviazala vytvoriť optimálne 
podmienky pre implementáciu Dohovoru, vrátane inštitucio-
nálneho zabezpečenia procesu jeho implementácie a monito-
ringu. 

Nový Národný program je tvorený ako otvorený do-
kument, obsahuje základné úlohy na obdobie rokov 2014 
– 2020, s aktualizáciou a vyhodnocovaním každé 2 roky. 
Bol pripravovaný za účasti viacerých odborníkov z rôznych 

Národný program rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným 
postihnutím na roky 2014 – 2020

oblastí tak, aby bolo pokryté nielen široké spektrum jednot-
livých oblastí, ale zároveň, aby bola zabezpečená aj prepoje-
nosť a kompatibilita všetkých opatrení a úloh. Na jeho tvorbe 
sa podieľali zástupcovia ústredných orgánov štátnej správy, 
verejnej správy a podľa čl. 4 ods. 3 aj osoby so zdravotným 
postihnutím prostredníctvom svojich reprezentatívnych orga-
nizácií (zoznam členov pracovnej skupiny tvorí prílohu č. 1 
materiálu). 

Pri rozpracovaní Národného programu členovia pracov-
nej skupiny odporúčali vychádzať zo štruktúry Dohovoru 
a zjednotiť oblasti záujmu do väčších celkov s vnútornou 
štruktúrou a stanovovať priority na jednotlivé časové obdobia 
v rámci týchto zoskupení. 
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Národný program je rozdelený do nasledovných   ob-
lastí:
1. Zvyšovanie povedomia
2. Primeraná životná úroveň a sociálna ochrana 
3. Prístupnosť (prostredia, dopravy, informácií, služieb, 

tovarov...)
4. Rovnaké zaobchádzanie, prístup k spravodlivosti 

a ochrana pre diskrimináciou
5. Nezávislý spôsob života a začlenenie do spoločnosti, 

osobná mobilita
6. Rešpektovanie domova a rodiny
7. Vzdelávanie
8. Zdravotníctvo

9. Habilitácia a rehabilitácia
10. Zamestnávanie
11. Účasť na politickom a verejnom živote
12. Účasť na kultúrnom živote, rekreácii, záujmových akti-

vitách a športe
13. Ženy so zdravotným postihnutím
14. Deti so zdravotným postihnutím
15. Rizikové situácie a núdzové humanitárne situácie
16. Koordinácia a monitorovanie
17. Štatistika, zhromažďovanie údajov a výskum
18. Medzinárodná spolupráca
19. Publicita, monitoring a evaluácia plnenia programu

Aktivity Asociácie
Hovoril o ďalších aktivitách Asociácie a o nových predpisoch, 

ktoré sa dotýkajú zdravotne ťažko postihnutých ľudí 
Existujú veľké existenčné problémy, výber 2% je konečný 

a oproti minulým rokom je katastrofálny, napriek tomu sa snažíme  
činnosť Asociácie zachovať, aby sme prežili, aby sme poskytovali 
našim členom niečo, aby sme pozdvihli hlas za zdravotne postih-
nutých voči orgánom štátnej správy v oblasti legislatívy. Tak ako 
aj v minulosti Asociácia funguje v pripomienkovaní právnych 
predpisov, ktoré sú nám predložené. 

Otázky zamestnanosti
Z takých najzávažnejších, ktoré od minulého roka boli na 

programe, najmä zákon o službách zamestnanosti č. 5/2004 teda 
jeho novela, ktorá už nadobudla účinnosť. V tomto zákone sú rie-
šené otázky zamestnanosti aj zdravotne postihnutých ľudí a najmä 
vytváranie a prevádzka chránených dielní a chránených pracovísk. 
V týchto otázkach došlo k veľkým zmenám, niečo sa nám podarilo 
uhrať v pripomienkovom konaní, niečo nie. 

Výbory pre otázky posudzovania na UPSVaR
Z tých najzávažnejších zmien by som spomenul, že sú vy-

tvorené Výbory pre otázky posudzovania, zakladania chránených 
dielní, že chránenú dielňu si nebude môcť každý založiť, kto 
bude chcieť resp. môže si dať žiadosť, ale bude to posudzované 
v tom Výbore, kde sú zástupcovia úradov práce, dokonca sú tam 
zastúpené odbory, sú tam zástupcovia iných inštitúcií a na týchto 
Výboroch bude záležať, či projekt chránenej dielne prejde alebo 
nie, čo je dosť veľká zmena oproti minulosti. K tomuto je stano-
vené prechodné obdobie, existujúce chránené dielne budú musieť 
požiadať znova úrady práce do konca budúceho roku o priznanie 
statusu chránenej dielne, čiže nanovo sa budú prehodnocovať 
chránené dielne, oprávnenosť ich existencie. Podľa tejto novej 
úpravy nárok na príspevok na založenie chránenej dielne alebo na 
začatie prevádzkovania samostatnej zárobkovej činnosti už nie je 
nárokovateľný, ale je posudzovaný týmito Výbormi.

Podarilo sa uhrať aspoň to, že príspevok na úhradu prevádzko-
vých nákladov, pokiaľ už tá chránená dielňa existuje, zostal náro-
kovateľný, tam tiež bolo navrhované len fakultatívne poskytovanie 
príspevku, takže toto sa podarilo v pripomienkovom konaní. Ďal-
šie čo sa nám podarilo v pripomienkovom konaní uhrať bola výška 
nákladov na úhradu prevádzkových nákladov, kde pôvodná verzia 
počítala s tým, že bude zjednotená výška na jednu úroveň a to 
smerom nadol, pretože v súčasnosti aj zákon bol postavený tak, 
že príspevok bol diferencovaný podľa miery poklesu zárobkovej 

Vystúpenie JUDr. Igora  Javorského – právnika Asociácie ZPO
činnosti. To sa podarilo zastaviť 
a zostáva pôvodná úprava, tak 
ako bola. 

Zákon 340/2012 o koncesionár-
skych poplatkoch

Koncom minulého roka bol 
prijatý zákon 340/2012 o koncesi-
onárskych poplatkoch za rozhlas 
a televíziu Slovenska, kde bolo 
stanovené, že pokiaľ koncesionár 
nepredložil zdokumentovanie nároku na úľavu vyberateľovi, bol 
povinný to urobiť do konca tohto roku, ale bol tam háčik v tom, že 
zákon novely je naformulovaný tak, že túto povinnosť preukázať 
nárok na oslobodenie poplatku bol postavený tak, že ho museli 
splniť do konca marca všetci tí, ktorí toto nepreukázali vyberateľo-
vi poplatku. Tí, čo sa stali invalidní pred 10 rokmi, v minulosti sa 
oslobodenie od poplatku preukazovalo na pošte, ale znenie tohto 
zákona je také, že vyberateľovi poplatku a vyberateľom poplatku 
nie je pošta ako v minulosti, ale priamo RTVS.

Poradenstvo
Okrem pripomienkovania robíme poradenstvo pre ťažko 

zdravotne postihnutých, to je činnosť, ktorá prebieha stále. Ďalšia 
akcia, ktorá bola, tak bola otázka zliav na integrovanú mestskú 
hromadnú dopravu v Bratislave, táto otázka zatiaľ nie je dorieše-
ná, má byť doriešená až koncom roka v decembri na zastupiteľstve 
VÚC. Išlo o to, že integrovaná doprava má obsiahnuť mestskú 
dopravu v Bratislave + železnice, autobusy v okolí, v prvej etape 
najmä smerom na Malacky a má to byť za jeden lístok, lenže 
nastal problém v tom, že v Bratislave je zatiaľ doprava pre zdra-
votne ťažko postihnutých bezplatná, ale na železnici je zľava len 
50%, sprievodca ide zadarmo a na autobusoch je 50% zľava pre 
zdravotne ťažko postihnutých a sprievodca tiež 50%. Pri založení 
integrovanej dopravy chceli toto zjednotiť smerom hore s tým, že 
by zdravotne ťažko postihnutí platili cestovné. Proti tomuto sme sa 
ozvali ako Asociácia, kde vyplynulo, že poslanci nevedia aké pre-
ukazy by to mali byť. Ujala sa myšlienka, že preukazy zdravotne 
ťažko postihnutých sa zneužívajú, zrejme si to pomýlili s parkova-
cími preukazmi.

Čo sa týka posledných právnych úprav, tak žiadne zásadné 
zmeny sa neudiali v oblasti kompenzačných príspevkov, od-
hliadnuc od toho, že od 1.7. sú zmenené výšky opakovaných 
príspevkov na kompenzáciu, zvýšilo sa životné minimum na 
198,09 € mesačne, z toho sa vyrátajú všetky príspevky, príspevok 
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na osobnú asistenciu je 2,76 € na  hodinu, príspevok na opotre-
benie šatstva a hygienu je 18,39 €, na prevádzku auta- príspevok 
na benzín 33,10 €, príspevok na prepravu 101,10 €, príspevok na 
opatrovanie základná sadzba 220,50 €, pre dôchodcov 91,88 € 
a zvýšenie, ak je zdravotne postihnuté dieťa a opatrovateľ nemá 
vlastný príjem a nie je poberateľom dôchodku je 49 €.

Dieťa do 3 rokov môže dostať preukaz zdravotne ťažko po-
stihnutý so sprievodcom 

Posledná novela zákona o peňažných príspevkoch na kom-
penzáciu zdravotne ťažko postihnutých bola urobená v máji tohto 
roku, je to novela zákona č. 136/2013, jedná sa o malinkú novelu 
zákona, má len 2 body. 1. bod je zmena v paragrafe 14 odsek 10 
tohto zákona, kde bola zmenené to, že doteraz nárok na sprievod-
cu nemalo dieťa do 3 rokov, podľa novej úpravy toto bolo zruše-
né, že aj dieťa do 3 rokov môže dostať preukaz zdravotne ťažko 
postihnutý so sprievodcom. Táto požiadavka vyplynula z praxe 
na podnet rodičov maloletých detí a zmysel toho bolo v tom, že tí 
rodičia s malými deťmi museli platiť plnú úhradu pri cestách do 
nemocnice alebo nemali zľavu na dopravu.

Okrem toho boli prijaté predpisy - vyhláška Ministerstva 
školstva č. 458/2012 o minimálnych požiadavkách študentov so 
špeciálnymi potrebami. Toto je vyhláška, ktorá sa týka vysokých 
škôl a obsahuje v prílohe opatrenia a nárok, ktoré by mali vysoké 
školy poskytovať zdravotne ťažko postihnutým vysokoškolským 
študentom. Je to rozdelené podľa druhu zdravotného postihnu-
tia, sú tam zmyslové postihnutia, telesné postihnutia, sluchové 
a s inými ochoreniami. Čo sa týka telesne postihnutých, tak je 
tam napr. nárok na prednostné pridelenie ubytovania v internáte, 
ak je bydlisko toho študenta viac ako 20 km od vysokej školy, pre 
zmyslovo postihnutých sú tam predloženie výpožičných úloh pre 
študijné materiály z knižnice, pre zrakovo postihnutých vyhoto-
vovanie študentských materiálov v brailovom písme, ďalej pre 
telesne postihnutých aj ustanovenie o zabezpečení parkovacieho 

miesta v mieste školy, prístup do prednáškových miestností alebo 
do výučbových miestností bezbariérovým spôsobom a ďalšie 
veci. Táto vyhláška začína platiť teraz od 1.9. začiatkom školské-
ho roku 2013.

Zákon o autobusovej cestnej doprave 56/2012
Zákon o autobusovej cestnej doprave 56/2012Od marca tohto 

roku (2013) je zákon o autobusovej cestnej doprave 56/2012, kde 
sú stanovené podmienky prepravy zdravotne ťažko postihnutých 
ľudí v autobusovej doprave. Táto vyhláška preberá európsku le-
gislatívu a je rozdelená na 2 časti. Podmienky, ktoré sú tam, sú 
do 250 km a nad 250 km. Zatiaľ je tam možnosť prechodného 
obdobia, najskôr sa začnú zavádzať opatrenia pri linkách nad 250 
km, napr. linka Bardejov- Bratislava alebo Košice- Bratislava, 
kde v zákone sú rôzne opatrenia na sprístupnenie autobusovej 
dopravy. Je tam napr. požiadavka asistenčnej pomoci pre telesne 
postihnutých ľudí, a to sa týka nástupu do autobusu, výstupu, 
zaujatia miesta v autobuse, odloženie batožiny a ďalšie veci, 
ktoré sú obsiahnuté v prílohách, kde sú vymenované. Sú tam aj 
požiadavky na školenie vodičov, aby títo ľudia, ktorí budú robiť 
so zdravotne postihnutými ľuďmi, boli patenčne vyškolení, ako sa 
majú chovať k zdravotne postihnutým ľuďom, akým spôsobom 
im majú pomáhať vzhľadom na ich zdravotné postihnutie, sú tam 
požiadavky na bezbariérové prístupy na autobusových staniciach, 
nie však na všetkých. Ministerstvo dopravy má určiť autobusové 
stanice v rámci Slovenska, kde sa tieto opatrenia budú realizovať, 
budú to autobusové stanice, ktoré majú nadregionálny význam, 
veľké autobusové stanice, ktoré sú napojené na medzinárodné 
linky a na diaľkové linky. 

Posledné je na programe Národný program rozvoja životných 
podmienok pre osoby so zdravotným postihnutím na rok 2013-
2017 výhľadom do roku 2020, v súčasnej dobe je to v pripomien-
kovom konaní, je tam navrhované opatrenie, aby každý rok sa 
zvyšoval počet bezbariérových autobusov o 5%.

Slovenský zväz telesne postihnutých 
Ševčenkova 19, 851 01 Bratislava
Tel./fax: 02/63814478, e-mail: bariery@sztp.sk

V úvode kontroly plnenia prijatých uznesení, členka RR SZTP Trenčíková 
skonštatovala nedodržiavanie Stanov SZTP  v  OC SZTP Rožňava. OC SZTP Rož-
ňava nemá záujem, aby kontrola na OC SZTP Rožňava sa uskutočnila.

Pani Predsedníčka SZTP navrhla, aby zástupcovia RC SZTP a KC SZTP Ko-
šice po vzájomnej dohode spoločne vycestovali na OC SZTP Rožňava a dokončili 
kontrolu, ktorá bola započatá v roku 2010 a stále nie je doriešená.

Pohľad na časť členov RR SZTP na zasadnutí v Relax Štúrovo
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Ďalej RR SZTP zobrala na vedomie písomnú informáciu 
o schválených projektoch v roku 2013 do konca kalendárneho 
roku 2013.

Pani predsedníčka členom RR SZTP podala ústne zhodno-
tenie výstavy „Svet, ako ho vidíme my“, Výstava v roku 2013 
mala tri kolá. Prvé sa konalo v Košiciach na Magistráte, druhé 
v Košiciach v Galérii a tretie v Zemplínskom múzeu v Micha-
lovciach. Predsedníčka SZTP sa poďakovala členkám a členom 
z Košíc, ktorí sa na tejto akcii podieľali. Mrzelo ju iba jedno, že na 
prvom kole výstavy, ktoré bolo priamo na Magistráte v Košiciach, 
sa napriek pozvaniu pána primátora, nikto otvorenia, pre nás tak 
významnej výstavy, nezúčastnil.

Celkové hodnotenie výstavy z jej pohľadu bolo jedno z naj-
lepších , ktoré doteraz prebehli.

Následne členom RR SZTP bola podaná informácia o XVII. 
Benefičnom koncerte SZTP pod názvom „Umelci srdcom“, ktorý 
sa konal dňa 29.9.2013 v Bratislave. Napriek tomu, že finančné 
prostriedky nám na uvedený koncert z MK SR neboli odsúhlase-
né, koncert sa konal a mal veľký úspech. Moderátormi boli Karin 
Haydu a Roman Juraško. Vystupujúci umelci boli rôzneho žánru 
a na ich vystúpenie sme obdržali poďakovanie od jednotlivých 
návštevníkov nášho koncertu. Bolo aj losovanie vstupeniek, t.j. 
boli zabezpečené víkendové rehabilitačné pobyty v liečebných 
zariadeniach po celom Slovensku. Mrzelo ju iba to, že na koncert, 
ktorý je pre našich ľudí, sa našich členov zúčastňuje stále menej 
a menej. 

Písomný prehľad o čerpaní vlastných prostriedkov RC SZTP 
za obdobie 1 – 9/2013 spracoval ekonóm SZTP pán Trenčík, ktorý  
okomentoval jednotlivé príjmy a výdaje vlastných prostriedkov 
za uvedené obdobie. Predsedníčka SZTP k tejto informácii mala 
viacero pripomienok. 

Problematika okolo  KC SZTP Košice – riešenie nehnuteľ-
nosti na Narcisovej ul.20, Košice stále nie je doriešená

RR SZTP ukladá RC SZTP podávať inzerciu na odpredaj ne-
hnuteľnosti v Košiciach cez bratislavskú realitnú kanceláriu, ktorá 
má celoslovenskú pôsobnosť spolu s fotografiami.

Predsedníčka RR SZTP dňom 4.10.2013 zrušila pôžičkový 
fond TP z dôvodu, že SZTP nemá povolenie na vykonávanie ta-
kýchto finančných služieb. Po 4.10.2013 nie sú povolené pohyby 
cez peňažný ústav z pôžičkového fondu TP, preto RR SZTP ukla-
dá správcom pôžičkového fondu TP jednotlivých krajoch a RŠO 
vrátiť prevzaté finančné prostriedky na účely pôžičiek podľa pô-
vodného Štatútu na účet RC SZTP. 

Predsedníčka SZTP ďalej informovala o všetkých aktivitách 
NROZP v SR od posledného zasadnutia RR SZTP. Predovšetkým 
sa hovorilo o pripomienkovaní jednotlivých zákonov, o hodnotení 
dotačných programov jednotlivých rezortov z hľadiska organizá-
cii osôb so zdravotným postihnutím a o pripomienkach k staveb-
nému zákonu. 

Na zasadnutí RR SZTP bol prítomný aj správca ubytovacieho 
zariadenia Relax Štúrovo, ktorý podal informáciu o doterajšom 
využití zariadenia. V roku 2013 zariadenie navštívilo 404 osôb. 
Okrem letnej sezóny zariadenie nie je funkčné a z toho dôvodu 
navrhuje odsúhlasiť, aby zariadenie sa k 1.11.2013 uzatvorilo. 
Otvorilo by sa v decembri na Mikuláša a na Silvestra, kedy sú 
nahlásené týždenné pobyty. Správca pobytového zariadenia zdô-
raznil, že sa urobili všetky úsporné opatrenia, zrušili sa nevýhodne 
uzatvorené zmluvy, zdôraznil ale, že v zimnom období pobyt na 
osobu a noc za 4,- € nie je pre zariadenie rentabilné.

Správca zariadenia podal informáciu, že bude potrebné vy-
konať dielčie opravy nášho zariadenia a to z toho dôvodu, že je 
veľký únik tepla cez hlavný vchod od brány. Z uvedeného dôvodu 
je hlavný vchod uzatvorený a vstup do zariadenia je iba cez dvor.

RR SZTP zobrala na vedomie informáciu o využití pobyto-
vého zariadenia Relax Štúrovo za obdobie od januára až po sep-
tember 2013. Na prvom zasadnutí v roku 2014 sa bude zaoberať 
o ďalšom využití zariadenia ako aj s prípadnými opravami, ak sa 
nájdu finančné prostriedky.

Na záver predsedníčka SZTP informovala o pripravovanej vý-
stave druhého ročníka celoslovenskej výstavy potrieb pre seniorov. 
Okrem iných inštitúcii odbornú garanciu preberá aj SZTP. Výstava sa 
konala v dňoch 25. – 26.10.2013 na výstavisku Expo center Trenčín.

Predsedníčka SZTP Ing. Monika Vráblová Zaber z Benefičného koncertu Zaber z Kremnickej barličky

Slovenský zväz telesne postih-
nutých spolu s Mestom Lučenec a s 
ďalšími spoluorganizátormi si vybra-
li mesto Lučenec za miesto, v ktorom 
si pripomenuli významný deň - Me-
dzinárodný deň osôb so zdravotným 
postihnutím. Domáci organizátori na 
toto celoslovenské podujatie, ktoré 

MEDZINÁRODNÝ DEŇ ZDRAVOTNE POSTIHNUTÝCH V LUČENCI
trvalo tri dni, pripravili bohatý kul-
túrno-športový program.

Domáci organizátori zo základnej 
organizácie na toto ojedinelé celoslo-
venské podujatie, ktoré trvalo tri dni, 
pripravili bohatý kultúrno-športový 
program. Veď do Lučenca vo štvrtok 

4. 7.2013 pricestovalo 160 športovcov, 
ktorí počas troch dní súťažili v devia-
tich disciplínach. V areáli Gymnázia 
B. S. Timravy v Lučenci sa zúčastnili 
nádejní športovci – telesne postihnutí z 
Bratislavy, Spišského Hrušova, Košíc, 
Liptovského Mikuláša Nitry, Bardejo-
va, Prešova, Žiliny, Banskej Bystrice i 
domáci Lučenčania.
Povedala Ing. Monika Vrábľová 
predsedníčka SZTP

„Zišli sme sa z celého Slovenska, 
aby sme otvorili trojdňový maratón 
pri príležitosti Medzinárodného dňa 
osôb so  zdravotným postihnutím. Pev-
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ne verím, že keď nám Mesto Lučenec 
a Banskobystrický samosprávny kraj 
po prvýkrát v histórii dali možnosť 
športovať v takomto hojnom počte, ve-
rím, že spolu dokážeme prekonať všetky 
bariéry, s ktorými sa na športoviskách 
stretávame. Víťazmi boli všetci, ktorí sa 
športových hier zúčastnili. Ja prajem 
všetkým účastníkom veľa úspechov.,“

Povedala Alexandra Pivková primá-
torka Lučenca 

„Je pre mňa cťou prevziať záštitu 
nad podujatím - Medzinárodný deň 
osôb so zdravotným postihnutím, kto-
ré sa konalo v našom meste Lučenec. 
Veľmi dobre si uvedomujem, aké veľké 
úsilie, množstvo práce a obetavosti 
sa skrýva za každou vašou aktivitou. 
Filozofiou tohto podujatia je vytvárať 
mosty medzi skupinami spoločnosti, 
osobami s rôznym zdravotným postih-
nutím a zdravou populáciou. Verím, že 
tých pomyselných mostov bude aj tým-
to podujatím len pribúdať. Želám vám 
veľa síl, pozitívnej energie a úspechov 
v jednotlivých súťažných disciplínach a 
pevne verím, že si z Lučenca odnesiete 
veľa krásnych zážitkov a nové priateľ-
stvá.

V Lučenci športovali telesne po-
stihnutí z celého Slovenska

Svoje umenie si vyskúšali v týchto 
disciplínach: streľba zo vzduchovky, 
hod šípkami na terč, hod granátom na 
presnosť, hod do basketbalového koša 
(10 hodov), slalom vozíčkarov pomedzi 
kužele, rýchlostný pretek vozíčkarov, 
ukážky boccie (s možnosťou osobného 
vyskúšania), hádzanie kruhov na terč, 
hod na kolky (kolkáreň Fiľakovo). 
Neskôr pokračovalo stretnutie účastní-
kov podujatia v Divadle B. S. Timravy. 
V rámci programu vystúpili: detský 
folklórny súbor Pitypang zo Základnej 
školy J. Kármána v Lučenci, folklórny 
súbor Nógrád (Novohrad) z Radzoviec, 
folklórny súbor IPEĽ, tanečníci v ukáž-
kach spoločenských tancov.

V sobotňajšom programe sa pokra-
čovalo seminárom, návštevou mest-
ského parku, kúpaliska a kultúrnych 
pamiatok. Vo večernom programe sa 

predstavil známy slovenský spevák Du-
šan Grúň, imitátor a spevák Stanislav 
Vitáloš.

Nad podujatím - Medzinárodný deň 
osôb so zdravotným postihnutím, ktoré 
sa uskutočnilo od 4. do 6. júla 2013 
v Lučenci, prevzali záštitu: prezident 
Slovenskej republiky Ivan Gašparovič, 
podpredsedníčka NR SR Jana Laššáko-
vá, predseda BBSK Vladimír Maňka v 
zastúpení Branislavom Hámorníkom a 
primátorka mesta Lučenec Alexandra 
Pivková.

Veľké Ďakujeme patrí všetkým

Na záver organizačný štáb zhodnotil 
Medzinárodný deň osôb so zdravotným 
postihnutím, ktorý bol spojený so špor-
tovými súťažami i seminárom za účasti 
pracovníkov Úradu prace, sociálnych 
veci a rodiny v Lučenci, na čele s riadi-
teľom Martinom Šebianom, p. Molná-
rovou a p. Haškovou.

Karol Spurný, predseda organizač-
ného výboru v príhovore  všetkým, ktorí 
sa do podujatia zapojili, poďakoval. V 
prvom rade chcem vysloviť poďakova-
nie Banskobystrickému samosprávne-
mu kraju a jeho predsedovi Vladimírovi 
Maňkovi, za finančnú podporu, bez 
ktorej by sme takéto náročné podujatie 
nemohli usporiadať. Ďalej patrí poďa-
kovanie Mestskému úradu v Lučenci na 
čele s primátorkou mesta Alexandrou 
Pivkovou, ako i jej kolektívu, ktorí 
finančným príspevkom a skvelou prí-
pravou športovísk v areáli Gymnázia 
B. S. Timravy Lučenec značnou mierou 
prispeli k hladkému priebehu celého 
podujatia.

Veľké ďakujem patri aj poslancom 
Banskobystrického samosprávneho kra-
ja Péterovi Csúszovi, Branislavovi Há-
morníkovi, ako aj spoluorganizátorom, 
ďakujem primátorom miest: Fiľakovo, 
Poltár, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, 
za ich aktívnu podporu podujatia a za 
ich kladný prístup k občanom so zdra-
votným postihnutím. Poďakovanie patri 
ďalším spoluorganizátorom: Mliekareň 
Koliba Hriňová a.s., firme Mecom 
Group s.r.o. Bratislava, Mestským no-
vinám Lučenec, poliklinike Kardiomed 
s.r.o. - emeritnému primárovi Karolovi 

Mičkovi s kolektívom, ktorí bezplatne 
zabezpečili zdravotnú starostlivosť po-
čas celého podujatia. Samozrejme ne-
možno vynechať aj našich regionálnych 
sponzorov. Zároveň chcem poďakovať 
firme SPOOL a.s. Lučenec za kvalitné 
reklamné tričká, o ktoré mali účastníci 
podujatia veľký záujem. Ďakujem vi-
ceprimátorovi Pavlovi Baculíkovi za 
bezchybný priebeh športových súťaží 
a zabezpečenie jednotlivých vedúcich 
súťaži, ktorí zodpovedne pristupovali k 
plneniu si svojich povinností. Poďako-
vanie patri aj stredným školám. Gym-
náziu B. S. Timravy v Lučenci za po-
skytnutie areálu a športovísk, ako i SOŠ 
technickej v Lučenci za ubytovanie a 
vynikajúco pripravenú stravu, s ktorou 
boli účastníci nadmieru spokojní.

Organizátori podujatia si dali 
podmienku toto podujatie usporiadať na 
110% kvalitne, ale svoju úlohu splnili 
len na 108%, (vozičkári mali bariérové 
ubytovanie). 

Zlatý klinec programu bol keď v  
piatok večer účastníci privítali mojich 
osobných priateľov: speváka Dušana 
Grúňa a humoristu Stanislava Vitálo-
ša, ktorí svojimi krásnymi piesňami 
a humorom roztancovali a rozveselili 
všetkých prítomných účastníkov. Zá-
verečné hodnotenie vyznelo z úst účast-
níkov podujatia, že nami organizované 
podujatie bolo jedno z najlepších a mož-
no najlepšie, akého sa zúčastnili.

Zároveň by som sa chcel poďakovať 
všetkým svojim členom rady ZO-SZTP 
Lučenec za ich mravenčiu prácu počas 
príprav podujatia a samotného priebehu. 
Ešte raz všetkým VEĽKÉ ĎAKUJEM

Karol Spurný, 
predseda organizačného výboru.
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Na pripomenutie uvádzam, že Výbor 
pre osoby so zdravotným postihnutím 
(ďalej len Výbor) bol zriadený uznesením 
vlády Slovenskej republiky č. 158 zo dňa 
2. marca 2011, ako stály odborný orgán 
Rady vlády Slovenskej republiky pre ľud-
ské práva, národnostné menšiny a rodovú 
rovnosť pre otázky týkajúce sa práv osôb 
so zdravotným postihnutím. Kontinuitu 
činnosti výboru potvrdila vláda Slovenskej 
republiky svojím uznesením č. 276 zo dňa 
20. júna 2012.

Výbor dáva rade podnety na zvýšenie 
úrovne podpory, ochrany a dodržiavania 
práv osôb so zdravotným postihnutím, 
spolupracuje s ministerstvami a inými 
ústrednými orgánmi štátnej správy, or-
gánmi miestnej a regionálnej samosprávy, 
mimovládnymi organizáciami, vedeckými 
pracoviskami a akademickými inštitúciami 
v oblasti práv osôb so zdravotným postih-
nutím, podnecuje výskumnú činnosť, rozši-
rovanie a efektívnu výmenu informácií, ako 
i tvorbu a rozširovanie zdrojov štatistických 
informácií v oblasti práv osôb so zdravot-
ným postihnutím.

Výbor sa skladá z dvoch samostat-
ných komôr. Jednu komoru tvoria členovia 
výboru za verejnú správu, druhú komoru 
tvoria členovia výboru za mimovládne 
organizácie. V komore za mimovládne 
organizácie sú: predseda Národnej rady 
občanov so zdravotným postihnutím v 
SR, zástupca Slovenskej humanitnej 
rady, Slovenskej únie podporovaného 
zamestnávania, Konfederácie odborových 
zväzov a po dvoch zástupcov za jednotlivé 
skupiny organizácie osôb (s mentálnym 
postihnutím, chronickými ochoreniami, 
duševnými poruchami a poruchami sprá-

vania, sluchovým postihnutím, zrakovým 
postihnutím a telesným postihnutím). Autor 
článku je zástupcom skupiny organizácii 
osôb s telesným postihnutím.

Rád by som tu ešte uviedol, že členom 
Výboru pre osoby so zdravotným postih-
nutím, ako aj členom pracovných skupín 
výboru neprináleží žiadna odmena. Ide 
o členstvo a funkcie vykonávané v plnom 
rozsahu bez nároku na akúkoľvek mzdu 
a odmenu, v niektorých prípadoch je 
možné hradiť akurát náklady na cestovné 
výdavky.

Aktivity Výboru
Prvé tohtoročné zasadnutie Výboru 

sa konalo 4. februára 2013. Výbor sa 
venoval informáciám o priebehu a záve-
roch ôsmeho zasadnutia Rady vlády SR 
pre ľudské práva, národnostné menšiny 
a rodovú rovnosť zo dňa 14.. decembra 
2012. Všetky informácie a dokumenty 
týkajúce sa Rady vlády SR pre ľudské 
práva, národnostné menšiny a rodovú 
rovnosť si nájdete na tejto stránke: http:
//www.radavladylp.gov.sk/. Mali sme ešte 
ďalšie dva body programu, Informáciu 
o stave prípravy podmienok na čerpanie 
štrukturálnych fondov v programovacom 
období 2014 – 2020 a informáciu o naria-
dení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
č. 181/2011 o právach cestujúcich v auto-
busovej a autokarovej doprave a o zmene 
a doplnení nariadenia (ES) č. 2006/2004. 
Zápisnicu zo zasadnutia Výboru si môžete 
prečítať na http://www.employment.gov.sk/
zasadnut ia-vyboru-pre-osoby-so-
zdravotnym-postihnutim.html. 

Druhé zasadnutie sa konalo 17. apríla 
2013 a venovali sme sa informáciám o 
priebehu a záveroch deviateho zasadnutia 
Rady vlády SR pre ľudské práva, národ-
nostné menšiny a rodovú rovnosť zo dňa 
15. apríla 2013 a o príprave Celoštátnej 
stratégie ochrany a podpory ľudských práv 
v Slovenskej republike. Prerokovali sme 
závery pracovnej skupiny Výboru pre deti 
a mládež za účelom posúdenia spôsobu 
riešenia verejnej ochrany práv detí s pri-
hliadnutím na riešenie verejnej ochrany 
práv osôb so zdravotným postihnutím 
(legislatívne pozadie fungovania verejnej 
ochrany práv detí a osôb so zdravotným 
postihnutím je v súčasnom období v po-
kročilom štádiu prípravy). Vypočuli sme 
správu o stave plnenia ustanovení zákona 
č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii 
v znení neskorších predpisov týkajúcich 

sa televízneho vysielania programov 
sprevádzaných skrytými alebo otvore-
nými titulkami a v posunkovej reči pre 
nepočujúcich a sprevádzaných hlasovým 
komentovaním pre nevidiacich. Odzneli aj 
informácie o postupe prác na tvorbe Ná-
rodného programu rozvoja životných pod-
mienok osôb so zdravotným postihnutím 
a o zriadení hlavného kontaktného miesta 
pre problematiku vykonávania Dohovoru 
OSN o právach osôb so zdravotným po-
stihnutím.

 Členstvo vo Výbore sa spája aj 
s ďalšími aktivitami, ako napríklad prácou 
v rôznych pracovných skupinách alebo 
sledovaním zmien v zákonoch, čo v mno-
hých prípadoch znamená, že sa členovia 
Výboru snažia presadiť požiadavky ľudí so 
zdravotným postihnutím prostredníctvom 
návrhov k týmto dokumentom, zákonom, 
legislatívnym zámerom. Pôsobil a pôso-
bím v roku 2013 v týchto pracovných sku-
pinách Výboru pre osoby so zdravotným 
postihnutím:
- Pracovná skupina pre prípravu a finali-

záciu časti Celoštátnej stratégie ochra-
ny a podpory ľudských práv v Sloven-
skej republike týkajúcej sa práv osôb so 
zdravotným postihnutím.

- Pracovná skupina k tvorbe Národného 
programu rozvoja životných podmienok 
osôb so zdravotným postihnutím na 
roky 2014 – 2020.

- Pracovná skupina pre prípravu návr-
hov riešení verejnej ochrany práv detí 
a verejnej ochrany práv osôb so zdra-
votným postihnutím. 

- Naďalej som členom Kategorizačnej 
komisie Ministerstva práce, sociálnych 
vecí a rodiny Slovenskej republiky na 
posudzovanie návrhov na kategorizá-
ciu pomôcok.

Členovia výboru, okrem už uvedených 
aktivít, aktívne sa podieľali na pripomienko-
vaní niekoľkých zákonov, ako napríklad:
- Návrh novely zákona č. 5/2004 o služ-

bách zamestnanosti – zákon nepriazni-
vo ovplyvnil financovanie chránených 
dielní a chránených pracovísk.

- Návrh novely zákona č. 580/2004 Z. 
z. o zdravotnom poistení a o zmene 
a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o 
poisťovníctve a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, ktorým sa menia a dopĺňajú 
niektoré zákony – na základe 
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pripomienok OMD v SR žiadali sme 
doplniť kód diagnózy G60 a ponechať 
v stĺpci „Úhrada kúpeľnej starostlivosti 
z verejného zdravotného poistenia“ typ 
úhrady  „A“, „Dĺžka liečebného pobytu“ 
21 (dní) s frekvenciou raz ročne.

- Návrh novely zákona, ktorým sa mení 
dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej 
premávke. 

- Návrh novely zákona ktorým sa mení 
a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o so-
ciálnych službách a o zmene a doplne-
ní zákona č. 455/1991 Zb. o živnosten-
skom podnikaní (živnostenský zákon) 
v znení neskorších predpisov v znení 
neskorších predpisov a ktorým sa mení 
a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o 
zdravotných poisťovniach, dohľade nad 
zdravotnou starostlivosťou a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov

- Návrh zákona o územnom plánovaní a 
výstavbe a o zmene a doplnení niekto-
rých zákonov (stavebný zákon) – zatiaľ 
sa uskutočnila iba verejná diskusia, ale 
aj na základe nej boli zapracované do 
zákona podstatné zmeny. Dúfame, že 

jeho znenie nám už naozaj zabezpečí, 
aby na Slovensku vznikali iba bezbarié-
rové stavby.

- Národný program rozvoja životných 
podmienok osôb so zdravotným po-
stihnutím na roky 2014 – 2020. Tento 
materiál už bol v pripomienkovom ko-
naní, ale na žiadosť pripomienkujúcich 
subjektov bol stiahnutý z legislatívneho 
procesu na ďalšiu diskusiu. 

- Návrh zákona o diaľničnej známke. 
Pár viet na vysvetlenie z dôvodovej 
správy: Ministerstvo dopravy, výstavby 
a regionálneho rozvoja Slovenskej re-
publiky predkladal na rokovanie vlády 
Slovenskej republiky návrh zákona 
o diaľničnej známke a o zmene a do-
plnení niektorých zákonov mimo plánu 
legislatívnych úloh vlády Slovenskej re-
publiky na rok 2013. Návrh zákona má 
nahrádzať v súčasnosti platné znenie § 
6 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných 
komunikáciách (cestný zákon) v znení 
neskorších predpisov. Vo všeobecnosti 
návrh zákona zavádza elektronizáciu 
systému predaja diaľničných nálepiek, 
a teda elektronickú formu diaľničnej ná-

lepky za užívanie vymedzených úsekov 
diaľnic a rýchlostných ciest motorovými 
vozidlami do 3,5 t. Cieľom návrhu záko-
na je postupné nahradenie papierovej 
nálepky jej elektronickou podobou. 
Našimi pripomienkami sme sa snažili 
udržať súčasný stav na bezplatné vy-
užívanie spoplatnených úsekov ciest 
pre osoby so zdravotným postihnutím. 
Na rozporovom konaní došlo k dohode, 
kedy by táto výhoda mala byť zachova-
ná.

Medzi významné udalosti zaraďujem 
aj uznesenie Vlády Slovenskej republiky č. 
103 z 20. februára 2013, ktorým k návrhu 
na zriadenie hlavného kontaktného miesta 
pre problematiku vykonávania Dohovo-
ru OSN o právach osôb so zdravotným 
postihnutím zaujala súhlasné stanovisko. 
Vláda Slovenskej republiky súhlasila so 
zriadením hlavného kontaktného miesta 
na Ministerstve práce, sociálnych vecí 
a rodiny.

Tibor Köböl
Zástupca skupiny organizácií 
osôb s telesným postihnutím 

vo Výbore pre osoby 
so zdravotným postihnutím

Zriadenie chránenej dielne
• Právnická osoba (PO)
• Fyzická osoba  (FO)
Predmet činnosti chránenej dielne (CHD)
• poradenstvo pre ZŤP občanov
• činnosť kontaktného miesta ako nezávislého mechanizmu pre 

monitoring dohovoru OSN (čl. 33 Dohovoru OSN)
• aktívna spolupráca štátu a osôb so zdravotným postihnutím 

(čl. 4 ods. 3 Dohovoru OSN)
Výhody pre ÚPSVaR
• zníženie zaťaženosti úradníkov od poradenskej činnosti
• vyškolení zamestnanci CHD (sú súčasťou danej problematiky, 

najlepšie ju ovládajú)
• čerpanie eurofondov
• financovanie cez náhradné plnenie (zákon NR SR č. 5/2004 

Z.z.)
• zníženie % nezamestnanosti OZP 

ÚPSVaR si služby chránenej dielne objedná dodávateľsky 
cez verejné obstarávanie, do podmienok súťaže doplní podmien-
ku: chránená dielňa. 

NÁVRH ZRIAĎOVANIA A FUNGOVANIA CHRÁNENÝCH DIELNÍ 
PRI ÚRADOCH PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY

Predmet činnosti chránenej dielne
1) Zamestnanci chránenej dielne by boli zaškolení najmä z Do-

hovoru OSN, z neho vyplývajúcich práv a zásad a zo zákona 
NR SR č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. 

2) Úlohou zamestnancov chránenej dielne by bola najmä pora-
denská činnosť pre osoby so zdravotným postihnutím, v ob-
lasti ich práv, finančnej podpory a i.

3) Ďalšou úlohou chránenej dielne zriadenej pri ÚPSVaR by bolo 
aj monitorovanie Dohovoru OSN o právach osôb so zdravot-
ným postihnutím. Keďže cieľom Dohovoru je „presadzovať, 
chrániť a zabezpečovať plné a rovnaké využívanie všetkých 
ľudských práv a základných slobôd všetkými osobami so 
zdravotným postihnutím a podporovať úctu k ich prirodzenej 
dôstojnosti“, zamestnanci chránenej dielne by sa zaoberali 
podnetmi od občanov so zdravotným postihnutím o dodržia-
vaní resp. nedodržiavaní ich práv zachytených v dohovore 
OSN, ktorý sa zakladá na zásadách, ako sú

 a)  rešpektovanie prirodzenej dôstojnosti, osobnej nezávis 
 losti vrátane slobody voľby a samostatnosti osôb,
b)  nediskriminácia,
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c)  plné a účinné zapojenie sa a začlenenie do spoločnosti,
d)  rešpektovanie odlišnosti a prijímanie osôb so zdravot-

  ným postihnutím ako súčasti ľudskej rozmanitosti a pri-
  rodzenosti,

e)  rovnosť príležitostí,
f)  prístupnosť,
g)  rovnosť medzi mužmi a ženami,
h)  rešpektovanie rozvíjajúcich sa schopností detí so zdra-

  votným postihnutím a rešpektovanie práva detí so zdra-
  votným postihnutím na zachovaní vlastnej identity.
4) Týmto by bol splnený všeobecný záväzok vyplývajúci Slo-

venskej republike z Dohovoru, a to aktívna spolupráca štátu 
a osôb so zdravotným postihnutím (čl. 4 ods. 3. „Pri vytvá-
raní a uplatňovaní zákonodarstva a politiky zameraných na 
vykonávanie tohto Dohovoru a pri rozhodovaní o otázkach 
týkajúcich sa osôb so zdravotným postihnutím štáty, ktoré sú 
zmluvnými stranami tohto Dohovoru, budú dôkladne konzul-
tovať s osobami so zdravotným postihnutím vrátane detí so 
zdravotným postihnutím a budú s nimi aktívne spolupracovať 
prostredníctvom ich reprezentatívnych organizácií“).

5) Ďalej by bol splnený záväzok vyplývajúci z článku 33 ods. 
2 a 3, a to činnosť kontaktného miesta ako nezávislého 
mechanizmu na presadzovanie, ochranu a monitorovanie 
vykonávania tohto Dohovoru (čl. 33 ods. 2. „Zmluvné 
strany v súlade so svojím právnym a správnym systémom 
zachovávajú, posilňujú, zriaďujú alebo ustanovujú na vnút-

roštátnej úrovni systém zahŕňajúci jeden, prípadne viac 
nezávislých mechanizmov na presadzovanie, ochranu a 
monitorovanie vykonávania tohto dohovoru. Pri ustanovo-
vaní alebo zriaďovaní týchto mechanizmov zmluvné strany 
prihliadajú na zásady týkajúce sa postavenia a činnosti vnút-
roštátnych inštitúcií na ochranu a podporu ľudských práv“,
a ods. 3. „Občianska spoločnosť, najmä osoby so zdravotným 
postihnutím a ich reprezentatívne organizácie sú zahrnuté do 
procesu monitorovania a plne sa na ňom zúčastňujú“).

Výhody pre ÚPSVaR
1) Jednou z výhod by bolo zníženie zaťaženosti úradníkov od 

poradenskej činnosti, teda neboli by vyrušovaní pri svojej 
odbornej činnosti.

2) Zamestnanci chránenej dielne by boli odborne vyškolení. Vý-
hodou by bola aj ich osobná zainteresovanosť v danej proble-
matike, keďže sú jej súčasťou a najlepšie ju ovládajú.

3) Na zriaďovanie a prevádzku chránených dielní pri ÚPSVaR by 
sa čerpali eurofondy.

4) ÚPSVaR by si služby chránenej dielne objednával dodávateľ-
sky, financovanie by sa uskutočňovalo cez náhradné plnenie 
(§64 zákon NR SR č. 5/2004 Z.z.).

Návrh vyhotovil: Ján Kršačok  (ekk@centrum.sk)
Pripomienkoval a schválil: Viliam Franko, štatutár organizácie 
(franko.viliam@gmail.com)

Účastníci a účastníčky konferencie 
sa podrobne oboznámili s bilanciou vyše 
dvojročného pôsobenia Úradu splnomoc-
nenca vlády SR pre rozvoj občianskej 
spoločnosti a kritický zreflektovali súčasný 
stav a výzvy pre budúcnosť.

Stošesťdesiat prítomných zastupujú-
cich takmer 130 mimovládnych nezisko-
vých organizácií ocenilo výsledky, ktoré 
sa za ten čas podarilo dosiahnuť. Medzi ne 
patrí najmä vypracovanie a prijatie progra-
mu Koncepcie rozvoja občianskej spoloč-
nosti a Iniciatívy pre otvorené vládnutia. 
Oba dokumenty boli v podobe akčných 
plánov prijaté predchádzajúcou vládou 
a osvojila si ich aj nasledujúca vláda, čo 
umožnilo kontinuitu v pôsobení splno-
mocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej 
spoločnosti Filipa Vagača.

Svedčí o tom 42 splnených úloh, ktoré 
vytvorili rámce pre spoluprácu medzi štá-
tom a tretím sektorom, pre posilnenie po-
stavenia aktívnych občanov, pre rozvíjanie 
princípov otvoreného vládnutia, pre dialóg 
medzi vládou a občanmi. Úrad splnomoc-
nenca, ktorý bol kompetenčne začlenený 
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pod podpredsedu vlády Róberta Kaliňáka, 
zabezpečoval pod jeho záštitou pravidelnú 
diskusiu medzi zástupcami občianskej spo-
ločnosti zastúpenými v Rade vlády SR pre 
mimovládne neziskové organizácie, ako aj 
združeniami, organizáciami a aktívnymi 
občanmi pôsobiacimi v teréne. Účastníci 
konferencie ocenili vôľu ministra a pod-
predsedu vlády R. Kaliňáka napomáhať 
tomuto procesu.

Úrad splnomocnenca prispel k schvá-
leniu zákona o dobrovoľníctve, ktorý 
otvoril nové perspektívy pre tento dôležitý 
rozmer činnosti neziskového sektora. Po-
darilo sa tiež pripraviť a schváliť konkrétne 
programy pre rozvoj neziskového sektora: 
Program rozvoja dobrovoľníctva, Program 
na podporu výskumu, Program podpory 
verejnej diskusie a sociálnych kampaní, 
Program podpory pre platformy a strešné 
organizácie, Program podpory organizá-
cií zameraných na verejný dohľad nad 
výkonom verejnej moci. V rámci progra-
mu otvoreného vládnutia sa postupne 
sprístupnilo 200 dátových súborov. Úrad 
splnomocnenca tiež v intenzívnej diskusii 

so zástupcami občianskej spoločnosti, s 
platformami mimovládnych organizácií 
a Komorou neziskových organizácií pri 
Rade vlády pre MNO prispel k budúcemu 
programovaniu čerpania eurofondov, a to 
v podobe návrhu operačného programu 
Efektívna verejná správa – podpora ne-
ziskových organizácií, ktorého naplnenie 
by umožnilo skvalitniť verejné služby a 
posilniť kapacity neziskového sektora.

Účastníci konferencie pozitívne zhod-
notili úsilie všetkých tých predstaviteľov 
štátnej správy, ktorí prispeli k napĺňaniu 
princípov rozvoja občianskej spoločnosti. 
Vyslovili uznanie odchádzajúcemu splno-
mocnencovi vlády SR pre rozvoj občian-
skej spoločnosti Filipovi Vagačovi, ktorý 
sa vynikajúco zhostil svojho poslania a s 
plným nasadením pomáhal rozvíjať dia-
lóg medzi verejnou správou a zástupcami 
neziskového sektora. Zanecháva za sebou 
rozpracované dielo, na ktoré je hodno a tre-
ba nadviazať. Zástupcovia MNO vyjadrili 
presvedčenie, že má zmysel s touto spolo-
čensky prospešnou činnosťou systematicky 
oboznamovať širokú verejnosť. Zdôraznili 
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Pozdravujem všetkých čitateľov Vozič-
kára, 
bola mi položená otázka od Viliama Fran-
ka, predsedu RŠO SZTP ŤTP a vozičkárov 
v Nitre,  ako prebieha postup u nás v Po-
prade pri pripomienkovaní projektov.

Prvá základná podmienka je, aby ste sa 
ako členovia Komisie pre architektonické 

bariéry objednali vo 
vašich okresných 
mestách  na Staveb-
nom úrade predložili 
preukaz organizácie, 
ktorú zastupujete, 
teda RŠO SZTP ŤTP 
a vozičkárov Nitra.  

Každý investor 
si objedná projektanta a predkladá na Sta-
vebnom úrade svoj zámer, buď sa projektuje 
verejná budova, polyfunkčné domy, Penzió-
ny, Hotely, rodinné domy, sociálne zariade-
nia, domovy dôchodcov, športové haly....

Ak sa predložená dokumentácia schváli 
pre územné konanie, Stavebný úrad daného 
mesta pozýva všetky dotknuté organizácie, 
ktoré majú povinnosť sa vyjadriť k predlo-
ženému projektu. Keď sa vyjadria všetky 
dotknuté organizácie,  z územného konania, 
môže sa prikročiť k stavebnému konaniu. 
Účastníci konania a dotknuté orgány môžu 
svoje námietky a stanoviská uplatniť najne-
skôr pri ústnom pojednávaní inak sa na ne 
neprihliadne.
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tiež potrebu zachovať personálne i admi-
nistratívne kapacity Úradu splnomocnenca 
tak, aby mohol pokračovať vo svojej čin-
nosti.

V obsiahlej diskusii priniesli prítomní 
mnoho príkladov o činnosti stoviek organi-
zácií a desaťtisícok občanov z neziskového 
sektora, ktorých pozitívne aktivity priazni-
vo ovplyvňujú život ľudí na Slovensku.

Z bilancie, o ktorej sa na konferencii 
podrobne diskutovalo, je zároveň jasné, že 
niekoľko mimoriadne závažných cieľov sa 
zatiaľ nedarí napĺňať. Podľa presvedčenia 
účastníkov je kardinálne dôležité pre bu-
dúcnosť zachovať 2- percentnú daňovú 
asignáciu ako kľúčového zdroja pre pô-
sobenie neziskových organizácií; udržať 
kvalitný zákon o slobodnom prístup k 
informáciám; zrovnoprávniť verejných 
a neverejných poskytovateľov verejných 
služieb; podporiť princíp partnerstva a 
komunitne vedený miestny rozvoj (t.j. 
iniciatív zdola nahor) zo štrukturálnych 
fondov, ako aj posilniť účasť verejnosti na 
legislatívnom procese.

Účastníci vyslovili znepokojenie nad 
tým, že sa tieto ciele nedarí napĺňať, čo 
ohrozuje budúcnosť aktívneho, silného, 
funkčného a spoločensky prospešného ne-
ziskového sektora. To by mohlo podlomiť 
rozvoj sociálneho kapitálu tak naliehavo 
potrebného na zvyšovanie kvality života a 
demokracie na Slovensku.

V priebehu konferencie sa tiež objavil 
návrh, ktorý prezentoval minister financií 
Peter Kažimír, ktorý spojil tému pripravo-
vaného postupného znižovania percenta 
daňovej asignácie pre neziskové organizá-
cie s ich možnou účasťou v kampani za pla-
tenie daní. Účastníci konferencie považujú 
dodržiavanie zákonov a pravidiel, vrátane 
daňovej povinnosti, za správne a nespo-
chybniteľné. Ako problematickú v obsahu 
i vo forme však vnímajú ponuku ministra 
financií podmieniť vyjednávanie o daňo-
vej asignácii pre MNO účasťou MNO na 
kampani za zlepšenie platenia daní. Nepo-
važujú za vhodný taký postup, pri ktorom 
by štát prenášal časť svojej zodpovednosti 
na inštitúcie občianskej spoločnosti, ktoré 

pôsobia dobrovoľne a z vlastnej iniciatívy 
vo verejnom priestore. V tejto súvislosti 
vyzývajú ministra financií na diskusiu o 
spolufinancovaní neziskového sektora z 
verejných zdrojov.

Účastníci konferencie sa zhodli na 
tom, že neziskový sektor sa opäť raz ocitá 
na križovatke. Jedna z ciest vedie k udrža-
niu, posilneniu a rozvoju nenahraditeľnej 
práce občianskych organizácií a iniciatív 
v spolupráci a porozumení s osvietenou 
verejnou správou. Opačným smerom vedú 
cesty, ktoré rozvoju slovenskej spoločnosti 
nepomôžu, naopak ho pribrzdia. Vyzývajú 
preto predstaviteľov zodpovedných za 
rozhodnutia v tejto oblasti, aby k ďalším 
krokom pristupovali s plnou vážnosťou a 
vedomím zodpovednosti za priaznivý roz-
voj Slovenska.

Upozorňujeme Filip Vagač, splno- 
mocnenec pre tretí sektor Filip Vagač 
oznámil odchod z funkcie, neprešli mu 
jeho návrhy.

Od roku 2010 sa zastavilo územné 
konanie, výstavby „ Obchodné Centrum 
Forum Poprad“ ktoré sa má ukončiť do 
r. 2014. Takže stavebné a kolaudačné 
konania sa mnohokrát predlžujú a budoôvy 
chátrajú. 

Iste to poznáte zo svojho okolia. Teraz 
veľmi často pripomienkujem Čiastkové 
zmeny územia, ktoré sa týkajú buď 
rekonštrukcie už postavených budov,  
napríklad ako u nás Kvetnica, kde sa 
niekedy liečili dýchacie ochorenia. Ústav 
je zrušený a Kvetnica, ako súčasť Popradu 
sa bude zameriavať na rekreačné účely. 

Obec Lučivná a Spoločný obecný 
úrad Svit mi poslal Oznámenie o začatí 
kolaudačného konania Penzión Kriváň 
v Lučivnej. (viď. príloha)

Napríklad apartmán je podľa Vyhl. 

MŽP č. 532/2002 Z. z. barierový. Na 
raňajky sa musí premiestniť po vonkajšej 
ceste okolo Penziónu, je to pár metrov 
avšak v jedálni nebolo projektované WC 
pre imobilné osoby. Poslala som vyjadrenie 
na OBEC LUČIVNÁ, Spoločný obecný 
úrad Svit.

Nedala som súhlas s kolaudáciou na 
Penzión Kriváň, nakoľko projektant neriešil 
danú problematiku a nepredložil projekt na  
vyjadrenie. Stavebný úrad pozastavuje 
kolaudačné konanie. Podmienka do konca 
roka.

Dodatočné debarierizovanie je mno-
hokrát veľmi nákladné a bohužiaľ nie 
dostatočné a kvalitné.

Nájazd do bytovky vo Svite Kolaudačné 
konanie
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Na železničnej stanici Poprad

To sa mi stalo mnohokrát pri 
kolaudovaní daných objektov. Keď sme 
prišli na kolaudáciu Železničnej stanici 
v Poprade, ktorá prešla rekonštrukciou, 
sme kolaudovali nástupištia, ktoré 
neboli označené, nakoľko idete vo 
výťahu a neviete na ktorom nástupišti sa 
nachádzate. Náprava trvala dosť dlho ale 
podarilo sa to.  Keď sme kolaudovali WC 
pre imobilné osoby, tak som sa nemohla 
presunúť na toaletu. Muselo sa všetko 
zbúrať, rozšíriť priestor  a znovu postaviť.

 Pri Železničnej stanici je zdravotnícke 
zariadenie, ktoré má nájazda a parkovacie 
miesta pre imobilné osoby. Keď sme prišli 

na kolaudáciu  WC pre imobilné osoby, 
boli tam namontované „vozičkárske 
umývadlá i keď som im to ukázala v reály, 
nedalo sa presadnúť z vozíka na toaletu. 
Na všetkých poschodiach museli meniť na 
malé umývadlá.
P.S.: musíte si uvedomiť, či to chcete robiť 
alebo sa len vyhovárať, že to nejde. Všetko 
si musíte hradiť sami, či výjazdy, či nákup 
papiera do počítača, toner do počítača 
ale  hlavne to robiť s láskou v srdci 
a s entuziazmom. 

S úctou! 
Anna Mária Húsková ,

predsedníčka Komisie pre AB a ŽP

Je 23 rokov po „Nežnej revolúcii“ 
a bariéry medzi zdravými a postihnutými 
sa len pomaly menia. Ja bývam v Brati-
slave, v Lamači. Je to krásna bratislavská 
štvrť, vhodná pre vozičkárov. Tých je tu 
naozaj veľa. Od malých detí po dôchodcov. 
Dokonca sa sem sťahujú rodiny, ktoré majú 
člena rodiny na vozíčku. Je tu asi 99% bez-
bariérovosť. 

Posledných 23 rokov si ľudia začali 
zvykať, že telesne postihnutí aj na vozíčku 
sú vlastne normálni vzdelaní, ľudia a tak 
mám pocit, že necítim žiadne rozdiely 
v správaní ku nám. To sa ale mení v prípa-
de zamestnania, kde zamestnávateľ zoberie 
radšej zdravého, aj keď menej vzdelaného 
človeka ako nás. To by bolo ale na ďalší 
článok. Tiež pri prijatí do nemocnice, kde 
pozorujete, ako sestričky majú strach, 
koľko roboty budú pri nás mať. A aj naša 
psychická rovnováha  v nemocnici je tým 
narušená. 

Keď sa pozrieme na bariéry, ktorým 
ja hovorím technické. Medzi prvé ba-
riéry patria naše byty. V bytoch sme si 
bezbariérovosť ako tak zariadili, ale do 
bytov mnohí majú schody, dokonca aj po 
výťah je aj 8 schodov. Škôlky, školy či už 
stredné, alebo vysoké, len málo z týchto 
zariadení má bezbariérový vchod a zrej-
me O% záchodov pre vozičkárov. Takéto 
deti sú odkázané na svojich svalnatých 
spolužiakov, alebo rodičov, ktorí im 
s vozíčkom pomôžu dostať sa do školy. 
Mnohé školy majú triedy až na 1. po-
schodí a sú bez výťahu. Tu záleží  od 
riaditeľov škôl aby triedu, do ktorej bude 
chodiť vozičkár presunuli na prízemie. 
Hlavne v ZDŠ-kách. Keď som chodie-
vala na elektrickom vozíčku pre vnučku 
do škôlky, kde je len po budovu 10 scho-
dov, mali sme dohodu s pani učiteľkou, 
že zpred škôlky zatelefonujem, a malú 
Evku mi pošlú. Takže všetko sa dá ak 
obe strany chcú. 

BEZBARIÉROVOSŤ? Najväčší pokrok je v doprave. Teda 
aby som bola presná v autobusovej do-
prave. Zabúda sa však, že zo zástavky, kde 
stojí mestská a prímestská doprava treba 
urobiť aj bezbariérový prechod. Lebo ako 
sa to stalo mne, vystúpila som z autobusu 
a koniec. Nedostala som sa z chodníka 
dole, takže som sa  s tým istým autobusom 
vrátila domov. Električky, trolejbusy zatiaľ 
nemajú plošiny pre vozičkárov, aspoň som 
sa s tým nestretla, a ani šoféri mi nevedeli 
povedať.  Katastrofálna situácia je v pod-
chodoch. Kde aj keď sú namontované es-
kalátory, ale sú vlastne nefunkčné.  Podľa 
brožúrky  „Bariérové životné prostredie,“v 
Bratislave, vydanej SZTP, Železničná sta-
nica v Petržalke vyhovuje, ale autobusová  
stanica Mlynské Nivy ani Hlavná stanica 
vôbec nevyhovuje bezbariérovosti. 

Obchody - tu sme odkázaní na veľké 
obchodné domy, kde je úplná bezbariéro-
vosť, dokonca sú tu aj WC pre vozičkárov. 
Pri nákupe nám pomôžu aj  bežní ľudia, 
lebo tovar je často položený vyššie ako 
dočiahneme. To ale nevidím ako problém. 
Len si musíme presne rozmyslieť čo chce-
me, aby sme príliš zákazníkov neotravova-
li. Personál v OD temer nevidieť a ak sa 
niečo opýtate vraj nie sú z toho oddelenia, 
alebo sú len na brigáde. Ešte že existujú 
dobrí ľudia. V prípade, že si kupujeme 
nejaké oblečenie, alebo obutie, nemáme 
si to ako vyskúšať a tak si nákup berieme 
domov. Ak nám to nevyhovuje, musíme 
ísť vrátiť zakúpený tovar a kúpiť iný. Malé 
obchodíky čo len s 1 schodíkom sú pre nás 
nedostupné. V Lamači pani majiteľka, či 
predavačka,  ktorá nás pozná príde a opýta 
sa nás čo potrebujeme a prinesie nám to. 

Pre nás také „nepostrádateľné“ zdra-
votníctvo. Nemocnice  sú bezbariérové. 
No v tých skôr postavených stále chýba 
WC pre vozičkárov. Dokonca v jednej 
nemocnici som videla na dverách vozíček, 
ale neviem, ako by som si tam presadla. 
Mala som pocit, že namontovali vedľa 
misy madlá ale keby som si chcela presad-

núť s pomocou niekoho, museli by ostať 
otvorené dvere. No čo už. Aj takí sú ľudia 
vynaliezaví.

Väčšina polikliník tiež je bezbariérová. 
Horšie je to so zdravotnými strediskami, 
kde v niektorých to vyriešili plošinou pre 
vozičkárov, ktorá musí mať pravidelnú roč-
nú technickú kontrolu. No WC pre vozič-
károv som nikde nevidela. Parkoviská pri 
nemocniciach sú väčšinou v súkromných 
rukách a tak majitelia neuznávajú preukazy 
ZŤP. Hoci som bola iba na odbere krvi, čo 
trvalo asi 10 minút musela som zaplatiť 
1 euro za parkovanie. Prekvapilo ma, že 
niektoré nemocnice majú rehabilitačné 
centrá, kde sa s vozíkom nedostanete a tak 
musíte si rehabilitáciu nájsť v inom zdra-
votnom zariadení, ktoré je bezbariérové. 
Najnovším „hitom“ polikliník je, že ak 
chcete ísť k lekárovi v ten deň ako tam 
prídete, musíte už pred 7 hodinou prísť pre 
číslo, ktorých je celkove aj len 10 /niekde 
viac/ a možno do obeda prídete na radu. Tí 
čo nemajú ako prísť pred 7 hodinou, musia 
si zaplatiť 9,99eura na presný termín. Ak si 
myslíte, že sanitka vás tam pred 7 hod. do-
vezie, ste na omyle, lebo v tom čase majú 
prednosť pacienti, čo idú na dialýzu. Ak 
nemáte v rodine niekoho, kto by skoro ráno 
išiel vám pre číslo k lekárovi, neviem si ani 
predstaviť, ako by som tam tých 5 hodín 
vydržala čakať na vozíčku. Všetko by ma 
bolelo a už vôbec by som nevnímala, čo sa 
ma pýta lekár. 

Mnohé štátne inštitúcie nemajú bezba-
riérový prístup, a ak nejaký majú tak je tam 
len preto, aby splnili zákon a tým to končí. 
No končí to aj pre nás. Ak sa dostanete 
do budovy, nedostanete sa do kancelárie, 
pokiaľ nie je na prízemí, lebo niektoré 
budovy nemajú taký veľký výťah, aby 
ste sa tam dostali s elektrickým vozíkom. 
Možno s mechanickým áno. Ale ak vás 
nemá kto potlačiť, je to problém.  Nič iné 
vám neostane, ako požiadať člena rodiny, 
ako som to urobila ja, ostala som na príze-
mí s mobilom v ruke a moja sestra mi išla 



spoločenský,informačný a zábavný bulletín o živote telesne a ťažko telesne postihnutých

Vyspelé krajiny čelia významným so-
cio-demografickým zmenám, a to najmä 
starnutiu populácie, ktoré sa stáva jednou 
z najaktuálnejších výziev stojacich pred 
verejnou správou. V súčasnosti prevažu-
júce pobytové a všeobecne inštitucionálne 
formy starostlivosti sa rýchlo stávajú zasta-
ranými a z dlhodobého hľadiska neudrža-

teľnými a na ich 
miesto nastupujú 
neformálne prí-
stupy – komunitná 
starostlivosť.

Práve z tohto 
dôvodu sa Zdru-
ženie miest a obcí 
Slovenska zapo-
jilo do realizácie 

projektu s názvom HELPS, ktorého cieľom 
je prispieť k zlepšeniu kvality bývania a do-
mácej starostlivosti o starších ľudí a  zra-
niteľné skupiny obyvateľov v mestách 
strednej Európy prostredníctvom podpory 
občianskej angažovanosti, výmeny skú-
seností a dobrých praktík a poskytovaním 
informácií pre samosprávy.

Projekt, ktorý prebieha od októbra 
2011 do septembra 2014, je financovaný 
z Operačného programu Stredná Európa 
2007-2013 v rámci priority „Zvýšenie 
konkurencieschopnosti a atraktívnosti 
miest a regiónov“ a podieľa sa na ňom 15 
inštitúcií z ôsmych stredoeurópskych krajín 
vrátane Združenia miest a obcí Slovenska 
a Sociologického ústavu Slovenskej aka-
démie vied.
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na poschodie vybavovať veci. Pre nás je 
veľmi dôležité mať dobré rodinné zázemie, 
a mať dobrých priateľov.

Ešte by som rada nakoniec poukázala 
na budovanie bezbariérových precho-
dov, kde by sa mali s nami poradiť, aby 
prechod nebol zvažovaný na 2 alebo aj 
3 strany. Elektrický vozíček, ktorý kopí-
ruje sklon povrchu, sa môže prevrhnúť. 
To sa skoro stalo aj mne. Našťastie som 
nebola sama. Prechod môže byť klopený 
len šikmo hore a keď musí ísť na druhú 
stranu tak až z tej vrchnej rovnej strany 

môže ísť  ďalší sklon. Videla som, bezba-
riérový prechod, nielen že mal 2 sklony, 
a chodník je užší ako šírka vozíčka, ale 
aj v strede bol stĺp verejného osvetlenia. 
Asi chceli ušetriť miestne peniaze a tak 
to takto vyriešili, no tento prechod je pre 
nás nedostupný. Tiež mnohí vodiči par-
kujú pred domami tak, že vozíčkom na 
chodníku neprejdete, a auto musíte obísť 
cez hlavnú cestu.

O Bariérach by sa dalo ešte veľa 
písať, a tak v inom čísle by sme si 
mohli pospomínať na iný druh bariér, 

nie len tie technické ako ich volám ja 
.

Verím, že s postupom času počet na-
šich bariér bude ubúdať a my budeme mať 
temer rovnaké možnosti žitia ako zdraví 
ľudia.  Veď ani oni nevedia, kedy sa stanú 
„našimi členmi“.

Fakt je ale ten, že žiadať o bezbariéro-
vosť sa dá hlavne pred voľbami, kedy sa 
ako zázrakom nájdu peniaze, na jej vybu-
dovanie. Inokedy je to temer nemožné. 

Mária Jurkovičová

Projekt Združenia miest a obcí Slovenska zameraný 
na zlepšenie kvality bývania a domácej starostlivos-
ti o seniorov a ľudí so zdravotným postihnutím

V prvej fáze sa projekt zameral na 
mapovanie národných politík, inovatívnych 
skúseností a programov zameraných na 
bývanie a domácu starostlivosť o starších 
ľudí a zraniteľné skupiny obyvateľov a ich 
medzinárodné porovnanie. Úlohou ZMOS 
bolo v spolupráci s členskými mestami 
a mestskými časťami identifikovať príklady 
výnimočnej praxe v oblastiach ako „finanč-
ná dostupnosť bývania,“ „vytváranie komu-
nít,“ „poskytovanie sociálnej starostlivosti“ 
či „informovanie cieľových skupín.“ Z iden-
tifikovaných praktík stojí za zmienku najmä 
Elektronický strážca seniorov realizovaný 
mestom Martin v spolupráci so spoloč-

nosťami Orange a YMS, ktorý prostred-
níctvom využívania moderných technológií 
podporuje dlhšie zotrvanie v prirodzenom 
domácom prostredí; séria aktivít s názvom 
Reťaz skúseností – most generácií spája-
júca rôzne generácie v bratislavskej mest-
skej časti Petržalka alebo príklad aktívnej 
komunitnej práce v Dolnom Kubíne, ktorou 
sa mesto snaží predchádzať najhorším 
dôsledkom sociálnej izolácie. Nielen tieto, 
ale aj zahraničné príklady inovatívnej pra-
xe boli zverejnené v súhrnnej publikácii 
spracovanej Sociologickým ústavom Aka-
démie vied ČR. Zo zahraničných príkladov 
treba vyzdvihnúť najmä Senior akadémiu 

Časť členov Miestnej podpornej skupiny v Nitre
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realizovanú Mestskou políciou Brno pred-
stavujúcu dlhodobé vzdelávanie seniorov 
prostredníctvom informačných kurzov za-
meraných najmä na bezpečnosť seniorov 
a ich práva.

V súčasnosti projekt pristúpil k reali-
zácii pilotných aktivít – testovaniu konkrét-
nych inovatívnych a verejne orientovaných 
riešení vychádzajúcich zo špecifických ná-
rodných podmienok. Tak ako vo všetkých 
projektových krajinách, aj na Slovensku 
prebieha implementácia pilotných projek-
tov a to vo forme dvoch samostatných 
aktivít, ktoré by sme vám radi v stručnosti 
predstavili:

Cieľom prvej aktivity je podporiť fun-
govanie neformálnej domácej starostlivosti 
formou tréningov pre jej potenciálnych po-
skytovateľov a zvyšovaním povedomia od-
borných zamestnancov mestských úradov 
a cieľových skupín. Aktivita má podporiť 
vznik prostredia znižujúceho odkázanosť 
prijímateľov starostlivosti na jej inštitucio-
nálnych poskytovateľoch a podporiť ich zo-
trvanie v prirodzenom domácom prostredí. 
Do aktivity sa zapojilo mesto Nitra a mest-
ská časť Bratislava-Petržalka.

Druhá pilotná aktivita, realizovaná tak-
tiež v meste Nitra v spolupráci s Asociáciou 
samaritánov SR, otestuje riešenia na báze 
informačno-komunikačných technológií. 

Celkovo až 50 užívateľov dostalo do svoj-
ho užívania elektronické zariadenie, ktorým 
v prípade potreby budú môcť kontaktovať 
dispečerské centrum. To bude schopné 
v nadväznosti na vyhodnotenie situácie vy-
konať také kroky, ktoré užívateľovi poskyt-
nú vhodnú a rýchlu pomoc. Cieľom pilotnej 
aktivity je otestovať využiteľnosť takéhoto 
zariadenia slovenskými seniormi a ľuďmi 
so zdravotným postihnutím a porovnať 
fungovanie systémov založených na mo-
bilných sieťach so staršou, ale finančne 
menej náročnou verziou založenou na 
pevných linkách, a to najmä s ohľadom na 
dlhodobú udržateľnosť systému a potreby 
jednotlivých užívateľov.

Pre účely lepšieho monitorovania 
realizácie pilotných aktivít a cielenejšej 
implementácie projektu došlo v meste 
Nitra k vytvoreniu tzv. Miestnej podpornej 
skupiny, v ktorej sú okrem projektových 
partnerov (ZMOS a Sociologický ústav 
SAV) a súkromného sektora podieľajúce-
ho sa na projekte (Asociácia samaritánov 
SR) zastúpené aj cieľové skupiny projektu 
– Jednota dôchodcov na Slovensku, Slo-
venský zväz telesne postihnutých (RŠO 
SZTP Nitra), či Denné centrum Chrenová. 
Na pravidelných stretnutiach skupiny sa jej 
členovia vyjadrujú nielen k realizácii pro-
jektu, ale aj k problémom života seniorov 

a ľudí so zdravotným postihnutím v meste 
Nitra.

Na svojom druhom stretnutí, ktoré 
sa uskutočnilo koncom septembra na 
Mestskom úrade v Nitre, sa účastníci 
vyjadrili k možnostiam pokračovania sys-
tému „elektronických strážcov“ v Nitre aj 
po skončení pilotného projektu, pre ktoré 
môže byť kľúčová integrácia systému vo 
viacerých mestách, k spôsobu identifikácie 
potenciálnych klientov, k výhodám sig-
nalizačných systémov pre rôzne skupiny 
klientov, k problémom s výstavbou bezba-
riérových bytových domov v meste Nitra, 
ktorých koncepcia viedla k izolácii obyva-
teľov vo vekovo homogénnom prostredí, 
a k možnostiam zvyšovania informova-
nosti seniorov prostredníctvom kampaní 
zameraných na ešte aktívnych jedincov 
v preddôchodkovom veku.

Spätná väzba z rokovaní Skupiny slúži 
nielen pri realizácii samotných pilotných 
aktivít, ale využije sa aj pri nadväzujúcich 
aktivitách projektu, pri príprave a imple-
mentácii kvalitných miestnych akčných 
programov a vypracovaní medzinárodnej 
príručky.

Roman Staník
komunikačný manažér projektu - HELPS 
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Legislatíva pre zdravotne postihnutých vysokoškolákov

Základnou právnou normou upravujúcou štúdium na vy-
sokých školách je Zákon č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách 
v znení neskorších predpisov (vysokoškolský zákon). Tento zákon 
ustanovuje právny rámec štúdia na vysokých školách.

Vysokoškolský zákon v § 55 ustanovuje, že práva ustanovené 
týmto zákonom sa zaručujú rovnako všetkým študentom v súlade 
so zásadou rovnakého zaobchádzania vo vzdelaní ustanovenou 
antidiskriminačným zákonom. V súlade so zásadou rovnakého 
zaobchádzania sa okrem iného zakazuje diskriminácia aj z dôvodu 
zdravotného postihnutia.

Vysokoškolský zákon obsahuje ďalej v § 100 aj požiadavku 
podpory študentov so zdravotným postihnutím, tým, že ustanovuje 
že vysoká škola vytvára zodpovedajúce podmienky štúdia pre 
študentov so zdravotným postihnutím vzhľadom na ich špeciálne 
študijné potreby bez znižovania požiadaviek na študijný výkon. K 
zodpovedajúcim podmienkam štúdia patrí aj zabezpečenie pod-
mienok súvisiacich s návštevou školy študentov so zdravotným 
postihnutím.

Všeobecným trendom je presadzovanie prístupnosti štúdia pre 

zdravotne postihnutých študentov. Na podporu študentov so zdra-
votným postihnutím sú na niektorých vysokých školách vytvorené 
podporné centrá, ktoré zabezpečujú technickú podporu študentov 
so zdravotným postihnutím, napr. vydávanie špeciálnych študij-
ných materiálov, alebo koordinátori pre prácu so študentmi so 
zdravotným postihnutím.

Na vysokoškolský zákon nadväzuje aj Vyhláška Ministerstva 
školstva, vedy, výzkumu a športu Slovenskej republiky č. 458/2012 
Z.z. o minimálnych nárokoch študenta so špecifickými potrebami. 
Vyhláška s účinnosťou od 1. septembra 2013 ustanovuje podporné 
služby pre zdravotne postihnutých vysokoškolských študentov, 
a to podľa druhu zdravotného postihnutia. V prípade telesného po-
stihnutia rozlišuje medzi postihnutím dolných a horných končatín. 
Podporné služby pre tieto kategórie sú nasledovné:

Študent s telesným postihnutím dolných končatín 
Uskutočňovanie výučby v bezbariérových priestoroch 
Prednostný zápis na vybrané prednášky, cvičenia a skúšky 
Prednostné ubytovanie v bezbariérových priestoroch študentského 
domova za splnenia podmienok, ak miesto trvalého pobytu je od 
miesta štúdia viac ako 20 km. 
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Individuálny študijný plán 
Vyhradené parkovacie miesto pre konkrétneho študenta pri bezba-
riérovom vstupe 
Podpora pri zabezpečovaní študijnej literatúry, podkladov z pred-
nášok a zadaní z cvičení 
Študent s telesným postihnutím horných končatín 
Zhotovovanie kópií študijných textov 
Individuálny harmonogram plnenia študijných povinností 
Podpora pri zabezpečovaní študijnej literatúry, podkladov z pred-
nášok a zadaní z cvičení

JUDr. I. Javorský, AOZPO SR

329
OPATRENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej repub-
liky zo 17. októbra 2013,
ktorým sa ustanovuje pevná suma zvýšenia dôchodkovej dáv-
ky a percento zvýšenia úrazovej renty v roku 2014
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 
podľa § 82 ods. 12 písm. a) a § 89 ods. 10 zákona č. 461/2003 Z. 
z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 252/2012 Z. z. ustano-
vuje: 
§ 1
Pevná suma zvýšenia dôchodkovej dávky v roku 2014 sa ustano-
vuje takto:
a) 8,80 eura, ak ide o starobný dôchodok,
b) 2,70 eura, ak ide o starobný dôchodok vyplácaný v sume jednej 
polovice,

c) 8,90 eura, ak ide o predčasný starobný dôchodok,
d) 3,30 eura, ak ide predčasný starobný dôchodok vyplácaný v 
sume jednej polovice,
e) 7,80 eura, ak ide o invalidný dôchodok priznaný z dôvodu 
poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 
70 %, invalidný dôchodok podľa § 266 zákona č. 461/2003 Z. 
z.o sociálnom poistení a sociálny dôchodok,
f) 2,80 eura, ak ide o invalidný dôchodok priznaný z dôvodu 
poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 
70 %, invalidný dôchodok podľa § 266 zákona č. 461/2003 Z. 
z.o sociálnom poistení vyplácaný v sume jednej polovice,
g) 4,50 eura, ak ide o invalidný dôchodok priznaný z dôvodu 
poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť najviac o 70 
%,
h) 1,80 eura, ak ide o invalidný dôchodok priznaný z dôvodu 
poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť najviac o 70 
% vyplácaný v sume jednej polovice,
i) 5,70 eura, ak ide o vdovský dôchodok a vdovecký dôcho-
dok,
j) 2,50 eura, ak ide o vdovský dôchodok a vdovecký dôchodok 
vyplácaný v sume jednej polovice,
k) 3 eurá, ak ide o sirotský dôchodok,
l) 1,50 eura, ak ide o sirotský dôchodok vyplácaný v sume 
jednej polovice.
§ 2 Percento zvýšenia úrazovej renty v roku 2014 je 2,3 %.
§ 3  Toto opatrenie nadobúda účinnosť 31. októbra 2013.

Ján Richter v. r.

Právny stav k: 29.07.2013
Aké sankcie voči poskytovateľom sociálnych služieb v súčasnosti zakotvuje zákon č. 448/2008 
Z. z. o sociálnych službách v platnom znení (ďalej len „ZSS“)?

S účinnosťou od 1.3.2012 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej 
len „MPSVR SR”) novelou č. 50/2012 Z. z. v zmysle dôvodovej správy ustanovilo možnosť, aby 
MPSVR SR v rámci dohľadu mohlo vykonávať dohľad aj u „nelegálnych poskytovateľov“, t. j. u 
právnických a fyzických osôb, ktoré bez registrácie vykonávajú rôzne činnosti, ktoré svojim cha-
rakterom zodpovedajú činnostiam upraveným v zákone o sociálnych službách. Súčasne sa upravuje 
sankcia pre takéhoto „poskytovateľa“ a to v značnej výške (35 000 €), ktorá má byť aj výstrahou pre 
právnické alebo fyzické osoby, ktoré by chceli prevádzkovať „nelegálne zariadenia“. Súčasne novela 
upravila, aby MPSVR SR mohlo rozhodnutím zastaviť činnosť takéhoto „poskytovateľa“.

Ľudia radi spomínajú na zážitky 
z ciest, ktoré sú uložené v pamäti. Môžem 
sa celkom úprimne priznať, že moje spo-
mienky z cestovania tohto roku sú bohaté, 
videl som naozaj úžasné miesta. Začnem 
pekne po poriadku. Ide o štyri miesta 
v Južnej Amerike. Vodopády Iguacu me-
dzi Brazíliou a Argentínou, mesto Buenos 
Aires v Argentíne, mesto Sao Paulo v Bra-
zílii, Rio de Janeiro v Brazílii – Svetové 
dni mládeže – stretnutie so Svätým Otcom 
Františkom. Nikdy som si nepomyslel, že 
sa mi niekedy v živote pošťastí dostať sa až 
tak ďaleko. Už som precestoval naozaj kus 
sveta, ale táto cesta bola výnimočná, viac 

Spomienky na Južnú Ameriku

Janko Miho z Terchovej

ako 10 000 km od rodnej obce. Na začiatku 
cesty som mal obavy, ktoré sa ale postup-
ne vytratili. Putovanie po Južnej Amerike 
malo pre mňa dva rozmery. Prvým bolo 
spoznávanie tamojšej prírody i veľkomiest, 
druhým duchovné stretnutie mladých ľudí 
z celého sveta. Zo Slovenska prišli takmer 
do Brazílie takmer tri stovky mladých ľudí. 
Ja som absolvoval viacero katechéz so 
žilinským biskupom Tomášom Galisom 
v Rio de Janeiro, ale aj svätých omší v Sao 
Paulo. Silným duchovným zážitkom bola 
svätá omša na pláži Copacabana v Rio de 
Janeiro so Svätým Otcom Františkom. Mi-
lióny mladých ľudí z celého sveta vytvorili 

svojim spevom a tanečnými kreáciami ne-
opakovateľnú atmosféru.

Cestovateľské zážitky sú pre mňa 
vskutku nezabudnuteľné. Prvou destiná-
ciou boli vodopády  Iguazu na hraniciach 
medzi Brazíliou a Argentínou; úžasná sila 
prírody a nádherná scenéria zanechali vo 
mne trvalé spomienky. Vodopády som mal 
možnosť vidieť z brazílskej, aj argentínskej 
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som nádherné pláže, obdivoval som fasci-
nujúcu architektúru, štadión Maracana... To 
všetko vo mne zanechalo tie najúžasnejšie 
pocity. Jeden moment ma ale prekvapil 
obzvlášť: toľko bezbariérových autobusov, 
rámp a nájazdov na chodníky som veru 
na Slovensku nikde nevidel. Cestovanie 
človeka na vozíku v brazílskych hromad-
ných dopravných prostriedkoch je oveľa 
jednoduchšie ako u nás. Aj vďaka môjmu 
priateľovi hasičovi Petrovi Hajossymu 
z Bratislavy bola cesta do Južnej Ameriky 
oveľa príjemnejšia a istejšia... 

Brazília je naozaj nádherná krajina. 
Priniesol som si odtiaľ poznanie, že tamojší 
ľudia majú zo života oveľa väčšiu radosť, 
a dávajú to aj patrične najavo.

Ján Miho      
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strany. Pohyb na vozíku bol bez problémov, 
všade mysleli aj na ľudí na vozíku, úžasný 
pocit slobodne sa pohybovať po národnom 
parku Iguazu.

Ďalšou destináciou bolo mesto Buenos 
Aires, prechádzať sa ulicami hlavného 
mesta Argentíny vyvolával vo mne pocit, 
že som niekde v Európe. V Buenos Aires 
som spolu s priateľmi navštívil Slovenský 

kultúrny spolok v Argentíne. Po informácii, 
odkiaľ som, prišla okamžitá reakcia: bratia 
Muchovci! (Muchovci, terchovskí muzi-
kanti, zavítali tu presne pred 20 rokmi.)

Vo svojich spomienkach sa veľmi rád 
vraciam do brazílskeho mesta Sao Paulo, 
ktoré je najväčší mestom na južnej pologuli 
– má 12 miliónov, spolu s predmestiami až 
20 miliónov obyvateľov. Videl som tam 
napríklad tretí najväčší futbalový štadión 
na svete. Bývali sme v rodine, kde mali 
dve dcéry, jedna mala 22 rokov, druhá 
mala 14 rokov. Týždeň, ktorý sme strávili 
v tejto rodine bol úžasný, stali sme sa sú-
časťou ich rodiny. Prijali 4 mládencov zo 
Slovenska a naša komunikácia bola cez 
prekladač v notebooku, nikto z nás nevedel 
portugalsky. Ani jazyková bariéra neubrala 
nič na srdečnosti hostiteľov. Naozaj rád 
spomínam na túto rodinu. 

V Rio de Janeiro sme bývali na fare, 
bola to okrajová časť mesta, kde bolo veľa 
chudobných, u nich to volajú favely. Do 
mesta sme cestovali autobusom a potom aj 
vlakom. V Riu de Janeiro som nemohol vy-
nechať sochu Krista na vrchu Corcovado, 
nádherný pohľad na mesto z Cukrovej ho-
moli, kde som sa vyviezol lanovkou. Videl 

Už štvrtý rok žije a pracuje naša jediná 
dcéra v hlavnom meste Spojeného kráľov-
stva. Vôbec nás to neteší, lebo sa vídame 
dva, tri krát do roka a na ostatný čas nám 
zostáva len komunikácia cez telefón alebo 
internetovú aplikáciu Skype.

Pomaly sa s tým už zmierujeme, že si 
Julianka našla svoju prácu a miesto živoby-
tia na ostrovoch a cíti sa tam už ako doma. 
S týmto pocitom nás často pozýva k sebe na 
návštevu. Ja už som sa odvážil v roku 2010 
a po prekonaní obáv z letu a komunikácie 
v anglickom jazyku, som prežil zaujímavý 
a turisticky bohatý týždeň vo veľkom Lon-
dýne. 

Tohto roku nás postavila Julianka pred 
hotovú vec. Prídete za mnou do Londýna 
v júli obaja. 

Cez internet bukla letenky na 23. júla 
a pritom uviedla do objednávky aj  požia-
davku  o asistenčnú službu pre telesne 
postihnutých, pri nastupovaní a vystupo-
vaní na letisku v Bratislave a Londýne.

NA VOZÍKU DO LONDÝNA
Samozrejme, že sme mali aj strach ako 

to zvládneme. Ja som mal určite väčší ako 
moja polovička, lebo pri mojej pokročilej ko-
xatróze už nebehám ako za mlada. No ale 
pobalili sme sa a dali  sme na dobrodružnú 
cestu. Na letisko sme sa dopravili vlastným 
autom. Zistili sme si dopredu telefonicky, 
že týždenné parkovanie pred terminálom 
letiska nás vyjde na 39 Eur a ubezpečili nás, 
že bez parkovacieho lístka, ktorý si máme 
zobrať so sebou, nám nikto nemôže auto 
z parkoviska odcudziť. Na letisku sme sa 
mali hlásiť už dve hodiny pred odletom. Ujala 
sa nás asistenčná služba. Olinka si musela 
prestúpiť na letiskový invalidný vozík, ktorý 
sa nedal vôbec prispôsobiť jej potrebám, 
tak musela strpieť nepohodlné sedenie na 
širokom vozíčku, so spustenými stupač-
kami dolu ako pre dvojmetrového chlapa, 
až do nástupu do lietadla. Bratislava má 
nové krásne letisko, ale pri jeho výstavbe, 
tak ako to už u nás chodí, vôbec nemysleli 
na telesne postihnutých pasažierov. Jediný 
aspekt bezbariérovosti spĺňajú výťahy a WC 
pre imobilných. Už horšie to bolo pri nástupe 
do lietadla. Pri schodíkoch čakala obyčajná 
sanitka, z ktorej vystúpili dvaja namosúrení 
zdravotníci a najprv sa spýtali Oľgy, či sa 
vie postaviť na vlastné. Keď zistili stav, pre-
ložili ju na úzke sedadlo z operadlom, ale 
bez bočných opierok a niesli ju ako vrece 
zemiakov hore klasickými schodmi pomedzi 
ostatných cestujúcich. Ja som musel okrem 
svojej batožiny zobrať aj jej, lebo som sa bál 
spoľahnúť na ich skrytú ochotu. Našťastie 
ma nohy nezradili a zvládol som to. Naše 

rozčarovanie z poskytovaných služieb pre 
telesne postihnutých na modernom bratislav-
skom letisku v 21. storočí nám vynahradil zá-
žitok zo štartovania lietadla, let nad oblakmi 
a slušné správanie sa anglických letušiek. 
Oli sedela pri okienku, a tak mala možnosť si 
fotiť obláčiky, more pri English Channel, lode 
a lodičky, polia a lúky na britských ostrovoch 
až nakoniec sme po necelých dvoch hodi-
nách pristáli na letisku Stansted. 

Letušky nás poprosili o chvíľu strpenia, 
najprv vystúpili zdraví pasažieri a potom 
prišla služba pre nás. Angličania boli usmiati, 
veselí, zdravili sa s nami a pýtali sa aký bol 
let. Oľgu jemne presadili na malý úzky vo-
zíček, mne zobrali tašku z ruky a pritom sa 
stále ubezpečovali, či je všetko v poriadku.  
Pri východových dverách nás čakalo milé 
prekvapenie. Žiadne strmé schody, ale rov-
ná lávka, vedúca na zdvižnú plošinu, kde 
nás už čakal pripravený Oľgin vlastný vozík. 
Úžasne to mali zorganizované. Plošina nás 
zviezla bezpečne dolu, kde nás čakali dvaja 
asistenti  s ďalším vozíkom pre mňa. Mňa 
viezla černoška, Oľgu beloch a obaja s nami 
nadväzovali živý rozhovor. Snažil som sa im 
odpovedať lámanou angličtinou, ale im to 
nerobilo žiadny problém a dohovorili sme sa. 
Viezli nás po dlhočizných chodbách,

zákruty, výťahy, no dobre, že sme sa len 
viezli a nemuseli sme to prešlapať po svo-
jich, lebo je to obrovské bludisko. Pomohli 
nám vyzdvihnúť príručnú batožinu, legitimo-
vať sa pri vstupe do krajiny a spýtali sa nás, 
či nás bude niekto čakať a kde. Priviezli nás 
až do kaviarne Coffee Costa, kde sme boli 
dohovorení s Juliankou. Tam sa s nami roz-
lúčili a popriali nám príjemný pobyt.
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Julianka dorazila na letisko trochu neskôr. 
Požičala si od domácich auto a ranná špička 
ju trochu zdržala. Naložili sme sa a viezli sme 
sa širokou a prehľadnou diaľnicou asi hodinu 
do Londýna, lebo letisko Stansted je vzdiale-
né asi 50 Km.  Trochu nás rušila jazda vľavo, 
čo je pre Európana z kontinentu vždy zvlášt-
ne. Upravené zelené pásy a polia navôkol 
vystriedali priemyselné objekty a moderné 
administratívne budovy a pozvoľna sme sa 
ocitli na predmestí Londýna s Viktoriánskou 
architektúrou jednoposchodových rodinných 
domčekov, s výsuvnými oknami, vypuste-
nými do ulice v tvare polkruhovitých alebo 
štvorbokých lichobežníkových tvarov. Do-
viezli sme sa na Juliankin privát. Mala pre nás 
pripravený obed, krevety s ryžou. Po trojho-
dinovom cestovaní nás to osviežilo, posilnilo 
a dodalo nových síl poznávať megacity Lon-
dýn. Popoludní sme sa najprv šli ubytovať do 
hostelu Clink 78, na Kig ´s Cross Road, lebo 
dcéra býva v barierovom prostredí. Hostel 
má oproti hotelu nizší štandard, na izbách sú 
ubytovaní viacerí turisti a sociálne zariadenia 
sú spoločné na chodbách. Tak i my sme sa 
ocitli v izbe so štyrmi poschodovými posteľa-
mi, nalepenými na seba a vchádzalo sa do 
nich zozadu, intimitu turistu zaručovala plná 
preglejka medzi jednotlivými lôžkami. V izbe 
bolo jedno umývalo a voľný priestor bez sto-
ličiek a stola. Zem bola plná kufrov a tašiek 
bývajúcich. Hostel má veľkú kapacitu, štyri 
poschodia, čiže je koncipovaný pre ubyto-
vanie mnohých hostí, hlavne mladých štu-
dentov, cestujúcich svetom a ubytovanie je 
len na prespanie. Preto nebolo nezvyčajné, 
že na jednej izbe bývali páni aj dámy spolu. 
My sme za tých sedem dní v našej izbe stretli 
asi dvadsať ľudí z rôznych krajín sveta. Večer 
prišli, deň dva pobudli a zmizli.. Výhoda pre 
nás ako aj pre iných turistov bolo bývanie 
v centre Londýna za nízku cenu a bezbe-
rierový prístup do budovy, sprchy a WC pre 
vozičkárov. V cene ubytovania boli aj raňajky 
s ponukou hrianok, masla, džemu, ovsených 
vločiek, mlieka, čaju, džúsu a kávy, ktoré sme 
si samoobslužne pripravili a potom vo virva-
re mladých ľudí komunikujúcich zväčša so 
svojimi tabletmi a notebookmi, veselo zjedli 
a tešili sa na naplánovaný program dňa.

Zložili sme si batožinu, Julianka nám 
navliekla posteľné obliečky a vyrazili sme 
do ulíc. Ešte v ten deň sme si stihli pozrieť 
najnovšiu atrakciu Londýna, novovybudova-
nú lanovku nad riekou Temža. A tu musím 
zdôrazniť, že Julianka vrátila auto majiteľom, 
svojim zamestnávateľom a po všetky dni sme 
sa po Londýne dopravovali mestskou dopra-

vou. Bariéry, ten pojem tam nie je potrebné 
ani vysloviť, lebo neexistujú. Julianka nám 
kúpila tzv. „oyster card“, čo znamená v pre-
klade –oyster – lastúra – ktorá mala v sebe 
skrytú perlu, „symbolickú“ vo forme pred-
platného na mestskú dopravu, samozrejme 
termínovanú. A tak sme po celý týždeň jazdili 
poschodovými autobusmi, „ double decker“, 
metrom a aj tou lanovkou na túto kartu, ktorú 
stačilo priložiť k snímaču a mohli ste bez 
obáv nastúpiť. Popri štandartným vstupom 
a výstupom so schodmi, všade pamätajú na 
starých a telesne postihnutých ľudí. Autobus 
môže vysunúť plošinu na požiadanie, metro 
je vybavené výťahmi, prah dverí vozňov  je  
v rovine nástupišťa, a aj vlaky Kráľovskej 
železnice sú podobne uspôsobené. 

K lanovke sme sa dopravili poschodo-
vým autobusom, prešli sme okolo O2 Arény 
a nastúpili sme do kabínky lanovky.  Tá sa 
s nami rozhojdala zo strany na stranu, no 
postupne sa ustálila a mohli sme pozerať 
z vtáčej perspektívy na Temžu plnú lodičiek 
a veľkých dopravných lodí, priemyselné 
parky popri rieke, umelo vybudovanú pláž 
pre otužilých Londýnčanov a promenádne 
chodníky popri rieke. V diaľke sme zazreli 
aj olympijské mestečko Stratford, kde naši 
paraolympionici bývali v čase Olympiády. 
Celú panorámu mesta s nižšími, vyššími, 
klasickým či modernými budovami sme mali 
ako na dlani.

 
Londýn je obrovská aglomerácia. 

Vďaka tomu, že sme bývali v centre mesta 
a nemuseli sme prekonávať veľké vzdiale-
nosti, počas nášho pobytu, siedmich dní, 
sme si pozreli srdce mesta. Westminster 
Bridge, Big Ben, Buckinghamský palác, 
kde sídli kráľovská rodina,  blízky Park sv. 
Juraja otvorený verejnosti na relaxovanie, 
svetoznámy parlament, postavený v 18. 
storočí v neogotickom štýle,  Westminster 
Abbey, hlavný chrám anglikánskej cirkvi 
a zároveň korunovačný a Westminster-
skú katedrálu, na tej istej Victoria street, 
ktorú postavila Rímskokatolícka cirkev po 
skončení prenasledovania, Trafalgárske 
námestie s Národnou galériou, Čínsku 
štvrť s malými obchodíkmi a reštaurácia-
mi, Leicester Square, kde sa na jednom 
mieste sústreďuje množstvo kín, v ktorých 
sa premietajú premierové filmy za účasti 
hlavných hereckých predstaviteľov z Holy-
voodu a celého sveta.

V strede týždňa nám Julianka zorga-
nizovala výlet do Cambridge, do známeho 
univerzitného mestečka, aby sme spoznali 
aj iné anglické mestá a vidiek. Cestovali 
sme asi dve hodiny v príjemnom vlaku 
a pozorovali okolitý kolorit krajiny. Jednot-
livé stanice boli úhľadne čisté, vybavené 
rampami a výťahmi pre imobilných a všet-
ko skrášľovalo množstvo vysadených 
kvetín, okrasných drevín a trávnikov. 
Samotné mesto bolo veľmi malebné, s úz-
kymi uličkami s množstvom jednotlivých 
Colleges. Každá College bola otvorená 
pre návštevníkov. V hlavných rysoch sa 
podobali veľkými nádvoriami s anglickým 
trávnikom, vydláždenými chodníkmi, kveti-

novými záhonmi, okenné rímsy obsypané 
letničkami a muškátmi, každá škola mala 
svoju kaplnku, športové ihriská, telocvične, 
internát atď. Prešli sme ich okolo 12, ale 
bolo ich oveľa viac. Unavení a plní dojmov 
sme sa vrátili večer do Londýna.

Navštívili sme aj londýnsku botanickú 
záhradu – Royal Botanic Gardens, Kew, 
kde sme strávili celý deň chodením a ob-
divovaním rastlín z celého sveta. Keďže to 
bola veľká plocha, k dispozícii boli aj inva-
lidné vozíky pri pokladni, ktoré si môžu náv-
števníci bezplatne požičať. Tak som si aj ja 
jeden zobral a chvíľu som ho tlačil a chvíľu 
som na ňom sedel a Julianka ma tlačila.

Pochodili sme toho ešte veľa. Londýn 
je obrovský a je tam čo pozerať. Hlavne ch-
cem vyzdvihnúť samotný prístup ľudí k po-
trebám telesne postihnutých. Všade sme 
sa stretávali s veľkou ochotou bežných ľudí 
podať pomocnú ruku, na každom kroku sa 
dá použiť WC pre vozičkarov. Či už na sta-
niciach metra, obchodných domoch, ba aj 
v malých kaviarničkách alebo čajovniach. 
Nikto na nás nepozeral krivo, že nekonzu-
mujeme, len potrebujeme  použiť WC. Bez-
barierovosť v Londýne je na takej pokročilej 
úrovni, o akú sa márne snažíme na našom 
malom Slovenku.

Týždeň v Londýne ušiel ako voda 
v Temži a nás čakal návrat domov. Vstá-
vali sme o tretej hodine ráno, aby sme sa 
taxíkom dostali na šiestu hodinu na letisko 
Stansted. Viezol nás taxikár, pôvodom zo 
Srí Lanky, počerný, nižší, veľmi úslužný 
muž. Cestou s ním Julianka nadviazala 
rozhovor a on sa ochotne rozhovoril ako sa 
dostal do Londýna, o svojej rodine, živote 
a zvykoch. Raz dva sme boli na letisku. 
Tam sa nás ujali pracovníci červeného 
kríža, ktorí o nás už vedeli. Posadili aj mňa 
na vozík a absolvovali s nami podanie ba-
tožiny, Checking, odviezli nás až ku bráne 
nášho odletu a spolu s nami čakali asi hodi-
nu do nástupu do lietadla. Priateľsky s na-
mi konverzovali, pýtali sa nás, ako sme sa 
mali v Londýne. Pohodlný nástup zdvižnou 
plošinou a pozdrav Bye, Bye.

Na našom letisku M. R. Štefánika sa 
to obišlo bez úsmevu, s pozdravom len 
cez zuby, mlčanlivým znesením úzkych 
nosidiel dolu schodmi. Tam na nás čakala, 
ako asistenčná služba, slečna, ktorá nás 
sprevádzala do letiskovej haly. V Bratisla-
ve vozia cestujúcich od lietadla po vchod 
doterminálu autobusy, aj keď ide len o ne-
jakých sto metrov. Autobus samozrejme 
nemá žiadnu plošinu. Podvozok má asi 
25cm prevýšenie, čo je  pre invalidný vozík  
dosť vysoké. Naša pekná, no zachmúrená 
dáma, zjavne nemala šťastný deň, zostala 
pred dvermi bezradná a vyriekla „čo ja bu-
dem teraz s vami robiť?“. Ľutoval som ju, 
tak som pustil obe batožiny na zem a sám 
som prednými kolieskami nadišiel s Oľgou 
na prah dverí a zodvihol som vozík a po-
tlačil medzi cestujúcich. Až potom dobehol 
šofér pripravený pomôcť. No ale to sme už 
boli v domácej realite.

J.Sersen
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Vozík darujem
Prosím, prepošlite fotku vo-
zíka, prípadným záujemcom, 
vozíčkarom, ktorých poznáte.
Je určený pre imobilných so 
zdravými rukami, lebo pohon 
je ručný - pákový.  Ďakujem. 
Kontakt: Oľga Sersenová, 
telef. 0908728116

Vážený pán Viliam Franko,
prezerám si Vašu webovú stránku (www.vozickari.com) a musím konšta-
tovať, že máte krásnu stránku. Časopis Vozičkár, ktorý vydávate si rada 
prečítam. Mám problém so zaplatením členského, pošty sú bariérové.  
Totiž mám bývať  v jednom sociálnom zariadení a neviem, či tam nebu-
de problém s financiami. Tiež neviem, či odtiaľ budem môcť chodiť na 
Vaše podujatia. Pači sa mi však Vaša snaha. Určite je to všetko ťažké 
zrealizovať. Prajem Vám nech sa Vám darí na každom “kroku”!!! Pre-
čo to  dávam do úvodzoviek iste viete.
                                                                                     S uctou Mirka

Tento rok už po 12. krát plávali telesne postihnutí a vozičkári  v rámci nonstop plávania memoriál Fridricha Berkesa v Štúrove. Akcia sa 
konala v krytej plavárni, kde je k dispozícii zdvíhacie zariadenie, ktoré slúži už 13 rokov k spokojnosti našich postihnutých. V roku 2012 
bola potrebná rozsiahla rekonštrukcia zariadenia, ktorú financovalo kúpalisko Vadaš, za čo im patrí naša srdečná vďaka. 

Preteky za asistencie trénerov plaveckého oddielu prebehli ako vždy v dobrej nálade. Personál nám pripravil podmienky podľa našich 
požiadaviek, plaváreň bola na 2 hodiny vyhradená len pre nás. 33 účastníkov si zmeralo svoje sily a prekonali sami seba a dosiahli  úc-
tyhodné výsledky. Svojich priateľov prišli navštíviť vozíčkari zo Štúrova a blízkeho okolia.
Osobní asistenti a rodinní príslušníci sa aktívne zapojili a vytvorili priaznivé podmienky na šport a relax svojich najbližších.
Ďakujeme manažmentu kúpaliska Vadaš s.r.o Štúrovo ako aj primátorovi mesta za ľudský prístup a vytvorenie podmienok pre ťažko 
telesne postihnutých tak na Vadaši ako aj v celom meste. V poslednom roku sa vybudovali ďalšie bezbariérové bungalovy v areáli kúpa-
liska a rozšíril sa počet vyhradených parkovísk na území mesta.

A. Kollár

Vozičkári opäť v Relaxe Štúrovo  

Výmena preukazov občanov s ťažkým zdravotným postihnutím do 31. decembra 2013
Slovenský zväz telesne postihnutých upozorňuje držiteľov preukazu občana s ŤZP na prechodné ustanovenie zákona č. 

447/2008 Z.z. o peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia.
Preukaz občana s ťažkým zdravotným postihnutím  s červeným pásom (potreba sprievodcu), ktoré boli vydané do 31. 

decembra 2008  platia iba do 31. decembra 2013.
Nové preukazy vydávané od roku 2009 sú zaliate do plastovej fólie a majú bezpečnostné prvky – vodotlač a hologram, 

čím sa zabraňuje ich zneužívaniu. Vymeniť sa musia aj preukazy, ktoré doteraz platili bez časového obmedzenia.
Nové preukazy sa vymieňajú na počkanie a ich výmena nie je spoplatnená. K výmene potrebujete predložiť platný pre-

ukaz občana s ŤZP, občiansky preukaz a fotografiu s rozmermi 3x4 centimetre.
Staré preukazy stratia svoju platnosť dňom 31.decembra 2013 a držiteľ takéhoto preukazu stratí možnosť uplatnenia 

napr. zľavy pri cestovaní verejnou hromadnou dopravou a iné výhody plynúce z držania takéhoto preukazu. 

Nitrianska komunitná nadácia vozičkárov nepodporila 
Milí priatelia,  
ďakujeme Vám za predloženie projektu do 2. otvoreného grantového kola Nitrianskej komunitnej nadácie. Do uzávierky programu 
bolo predložených 10 projektov, z ktorých Správna rada nadácie schválila udeliť granty štyrom projektom. Zoznam podporených 
projektov spolu s výslednými sumami grantov uvádzame v prílohe e-mailu. Zvyšné projekty sme zaslali na výber ešte jednému 
nadačnému partnerovi, ktorý nám zatiaľ svoje vyjadrenie neposkytol. Akonáhle sa nám vyjadri k podpore Vášho projektu, budeme 
Vás informovať. 
S pozdravom

Eva Vargová, programová manažérka
Nitrianska komunitná nadácia
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ŠancaŠanca

prof. MUDr. Ján Švihra, PhD.
Urologická klinika JLF UK v Martine
Univerzitná nemocnica Martin 
Kollárova 2
036 59 Martin
tel./fax: 043 41 330 34
e-mail: svihra@jfmed.uniba.sk

Čo je to normálna funkcia močových 
ciest?

Močové cesty sa skladajú z dolných 
(močová rúra, močový mechúr) a z hor-
ných (močovody, obličky). Počas normál-
neho príjmu tekutín obličky tvoria približne 
1,5 l moču, ktorý odteká hornými a dolnými 
močovými cestami. Činnosť všetkých or-
gánov je koordinovaná a slúži na usklad-
ňovanie a vyprázdňovanie moču. 

Uskladňovanie moču zabezpečuje 
močový mechúr ako rezervoár a močový 
zvierač ako ventil uzatvárajúci močovú 
rúru. Počas plnenia mechúra je zvierač 
mierne napnutý a  uzatvára močovú rúru. 
Vzájomná súhra je nesmierne dôležitá 
lebo pri náhlom vzostupe tlaku v močovom 
mechúre (pri kašlaní, kýchaní a pod.) sa 
musí zvierač viac napnúť a silnejšie uzatvo-
riť močovú rúru. Pri poškodení nastáva únik 
moču. Súhra by nebola možná bez iner-
vácie. Inervácia funguje veľmi jednoducho 
– pri zvýšení tlaku v močovom mechúre sa  
zvierač napne a uzavrie močovú rúru. 

Vyprázdňovanie moču vyžaduje 

VŠEOBECNÝ PREHĽAD O NEUROGÉNNOM MOČOVOM MECHÚRE
uvoľnenie zvierača a dostatočne silné 
stiahnutie močového mechúra. Nasleduje 
vyprázdňovanie (močenie) cez močovú 
rúru. Aj keď sa to zdá jednoduché činnosť 
dolných močových ciest je veľmi kompli-
kovaná, ktorá potrebuje zložitú nervovú 
sieť (v periférnej časti – miecha a nervové 
vlákna, v centrálnej časti – mozog). 

Čo je to neurogénny močový mechúr?
Svalstvo a nervy dolných močových 

ciest pracujú spoločne na uskladňovaní 
a vyprázdňovaní moču. Nervy prinášajú 
informácie o chovaní močového mechú-
ra a zvierača močovej rúry do mozgu. 
Mozog informácie spracuje a odosiela 
ich do periférnych nervov. Pri poškodení 
inervácie na rôznej úrovni vzniká porucha 
funkcie dolných močových ciest. Porucha 
sa nazýva neurogénny močový mechúr. 
Toto ochorenie vzniká iba pri poškodení 
inervácie. Ak je inervácia neporušená ne-
možno hovoriť o neurogénnom močovom 
mechúre.

Aké sú typy neurogénneho močového 
mechúra?

Nervový systém sa člení na mozog, 
miechu a nervy. Mozog tlmí činnosť mo-
čového mechúra a vôľou ovláda zvierač. 
Miecha koordinuje činnosť nervových 
systémov a koordinuje močenie. Nervy 
prinášajú informácie z močových ciest do 
miechy a mozgu, po spracovaní v mozgu 
a mieche ich odovzdávajú naspäť močo-
vým cestám. 

Poškodenie môže byť na úrovni moz-
gu – mozgová príčina neurogénneho 
močového mechúra, na úrovni miechy 
– miechová príčina neurogénneho močo-
vého mechúra a na úrovni nervov – ner-
vová príčina neurogénneho močového 
mechúra. 

Mozgová príčina spôsobuje stratu 
normálneho uskladňovania moču ale 
vyprázdňovanie nebýva narušené. Preja-
vuje sa častým močením (cez deň i v noci) 
v malých objemoch a únikom moču po 
silnom nutkaní na močenie. Citlivosť mo-
čového mechúra býva zachovaná, a preto 
si pacienti uvedomujú varovanie pred úni-
kom moču.

Miechová príčina je nebezpečná. 
Uskladňovanie moču je poškodené 
veľkým tlakom v močovom mechúre lebo 

chýba signál (po prerušení miechy) do 
mozgu o plnení mechúra. Tlmenie mozgu 
neprichádza, tlak v močovom mechúre sa 
nesmierne zvyšuje a moč sa vracia do 
horných močových ciest a pokračuje až do 
obličiek. Obličky veľmi trpia a ich činnosť 
po rokoch úplne zaniká. No nielen usklad-
ňovanie moču je narušené pri tomto type 
ochorenia. Poškodenie miechy spôsobí, 
že vyprázdňovanie moču je nekoordino-
vané. Zvierač nie je uvoľnený a nastávajú 
kŕče, ktoré prerušujú močenie. Miechový 
typ neurogénneho močového mechúra 
„zabíja“ pomaly ale isto obličky ak liečba 
nie je správna.

Nervová príčina neurogénneho 
močového mechúra spôsobuje poruchu 
vyprázdňovanie moču. Mechúr je môže 
stratiť citlivosť ale najmä schopnosť sťahu. 
Zvierač pracuje normálne lebo inervácia 
nie je poškodená. Močový mechúr býva 
preplnený močom a niekedy prekvapkáva 
moč cez zvierač do močovej rúry. Močenie 
je možné iba brušným lisom – prerušova-
ne. Táto porucha je  relatívne nebezpečná 
lebo horné močové cesty nie sú poškodzo-
vané vysokým tlakom moču.

Aké sú príčiny neurogénneho močové-
ho mechúra?

K najčastejším príčinám neurogénne-
ho močového mechúra patria poranenia 
centrálneho a periférneho nervového 
systému, vrodené a získané choroby 
nervového systému. Patria sem úrazy 
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miechy (najmä krčnej a bedrovej), úrazy 
mozgu, zápalové choroby mozgu a mie-
chy, poruchy prekrvenia mozgu (mozgo-
vé príhody), vrodené choroby (rázštepy 
chrbtice) a iné. Aj človek v dlhodobom 
bezvedomí môže trpieť na neurogénny 
močový mechúr. Vo vyššom veku pacienti 
nedokážu ovládať močový mechúr lebo 
vplyvom poškodenia mozgu (napr. po 
mozgovej príhode) sa rozvinula choroba 
– mozgová príčina neurogénneho močo-
vého mechúra.

Aké sú komplikácie neurogénneho mo-
čového mechúra?

Medzi základné komplikácie každého 
ochorenia močových ciest patrí močová 
infekcia a tvorba močových kamien-
kov. Príčina vzniku komplikácii pri neuro-
génnom močovom mechúre je jednodu-
chá: nedostatočný odtok – hromadenie 
moču z obličkovej panvičky, močovodu 
a močového mechúra. Utvárajú sa ide-
álne podmienky na rast baktérií (infekcia 
močových ciest) a zvýšenú koncetráciu 
– usadzovanie solí v moči (kamienky mo-
čových ciest). 

K závažným komplikáciám patrí po-
škodenie obličiek najmä pri vysokom tlaku 
moču v  horných a dolných močových ces-
tách. Obličky bývajú poškodené spätným 
tokom vyprodukovaného moču a násled-
nou tvorbou infekcie a jaziev. Zjazvenie 
obličiek spôsobí zastavenie tvorby moču. 
Takáto komplikácia sa utvorí po niekoľkých 
rokoch pri nesprávnej liečbe miechového 
neurogénneho močového mechúra.

K ďalším menej závažným ale význa-
mne zaťažujúcim komplikáciám patrí únik 
moču. Spôsobuje to porucha uskladňova-
nia moču pri zvýšenej dráždivosti močové-
ho mechúra pri mozgovom alebo miecho-
vom type. Vyskytuje sa aj pri nervovom 
type poruchy – pri pretekaní preplneného 
mechúra. V kombinovaných poruchách sa 
vyskytuje poškodenie inervácie zvierača 
a objaví sa trvalý únik moču.

V určitých situáciách môže nastať 
náhla zástava močenia – retencia moču. 
Vyskytuje sa pri miechovom postihnutí 
lebo zvierač nie je uvoľnený počas náhle-
ho sťahu močového mechúra. 

Pri výskyte kamienkov a infekcii mo-
čových ciest sa môže vytvoriť krvácanie, 
ktoré sa prejaví červenou farbou moču. Vo 
väčšine prípadov to svedčí o poškodení 
sliznice ale niekedy sa krvácanie vyskytuje 
pri nádorovom ochorení močových ciest. 
Krvácanie v moči sa nesmie podceniť 
a vždy vyžaduje urologické vyšetrenie.

Aké sú príznaky neurogénneho močo-
vého mechúra?

Najčastejšie príznaky súvisia s poru-
chami uskladňovania a vyprázdňovania 
moču. Príznaky sú špecifické avšak niekto-
ré sa vyskytujú aj pri iných chorobách močo-

neho močového mechúra je kľúčové 
pre správnu liečbu. V zásade sa lieči 
porucha uskladňovania a vyprázdňova-
nia moču, ktorú zapríčinili zmeny mechú-
ra a zvierača. Liečba mechúra a zvierača 
navodzuje alebo aspoň približuje normál-
nu funkciu dolných močových ciest. 

Ideálne je stanoviť mieru rizika pre 
horné močové cesty podľa tlaku a objemu 
močového mechúra. Najnebezpečnejší 
je miechový typ neurogénneho močo-
vého mechúra lebo nastáva vysoký tlak 
v mechúre a nekontrolovateľné kŕče zvie-
rača. Cieľom liečby je zmeniť tento stav 
upokojením a roztiahnutím mechúra. Pri 
účinnej liečbe rastie objem mechúra a kle-
sá tlak moču. Močový mechúr je možné 
ovplyvniť liekmi, ktoré upokojujú mechúr 
ale vyžaduje to aj kombináciu s pravidel-
ným prerušovaným cievkovaním. 

Čisté prerušované cievkovanie (au-
tokatetrizácia) viackrát denne umožňuje 
znížiť objem zvyškového moču a upokojiť 
močový mechúr. Metóda je bezpečná 
a významne znižuje stupeň poškodenia 
obličiek. Upravuje sa aj únik moču lebo 
mechúr nie je trvale preplňovaný močom 
a zmierňuje sa dráždenie steny mechúra. 
Použitie protizápalovej liečby určí urológ 
podľa vyšetrenia moču ale to je jediná 
komplikácia tejto metódy. Naopak paci-
ent má veľmi dobrú prognózu a výrazne 
nižšie riziko vzniku močových kamienkov 
a poškodenia obličiek.

Ak cievkovanie nie je možné alebo 
zmeny na mechúre sú trvalé (zmrašte-
nie mechúra, poškodená močová rúra) 
používajú sa chirurgické metódy náhrady 
močového mechúra s vývodom na bruš-
nú stenu. Takéto riešenie je trvalé a ob-
ličky sú chránené od kŕčov močového 
mechúra.

Vyklepávanie (štartovanie mechúra) 
moču z mechúra je možné iba ak je ob-
jem a tlak močového mechúra bezpečný 
– nízky tlak a vysoký objem mechúra. Pri 
malom objeme a vysokom tlaku sa táto 
metóda nesmie vykonávať lebo hrozí 
vážne poškodenie obličiek. Tieto parame-
tre možno určiť iba podľa urodynamické-
ho vyšetrenia.

vých ciest. Močenie je sťažené alebo úplne 
chýba lebo vyžaduje použitie brušného lisu. 
Pacienti močia malé objemy a močenie je 
prerušované. Nastáva pocit nevyprázdne-
nia, bolesti a častého nutkania na močenie. 
Pacienti udávajú nekontrolovateľný únik 
moču bez pocitu na močenie. Vyskytujú 
sa aj príznaky pálenia, rezania v močovej 
rúre a v mechúre počas ale aj mimo mo-
čenia. Ak choroba prechádza do štádia 
komplikácií nezriedka sa rozvinie horúčkový 
zápal obličiek s bolesťami v drieku. Niekedy 
sa vyskytujú aj obličkové koliky pre posun 
močového kamienka do močovodu. Krva-
vý moč môže znamenať močovú infekciu, 
výskyt močového kamienka ale i nádorové 
ochorenie obličiek a močových ciest.

Aké vyšetrenia sú potrebné?
Vyšetrenie neurogénneho močového 

mechúra vyžaduje najmä urologické vy-
šetrenie ako aj vyšetrenie neurologické. 
Sleduje sa stav inervácie a príčina poru-
chy, stav horných a dolných močových 
ciest, činnosť obličiek. Pretože ochorenie 
býva trvalé vyžaduje aj doživotné sledo-
vanie každého pacienta v pravidelných 
intervaloch.

Po neurologickom potvrdení cho-
roby je potrebné posúdiť stupeň po-
škodenia dolných a horných močových 
ciest. Pacient by mal vedieť opísať svoje 
ťažkosti aby pomohol pri voľne správnej 
liečby. Využíva sa denník močenia so 
záznamom času močenia, objemu moču, 
úniku moču (zvážením plienky), času 
a  príjmu tekutín. Denník stačí vyplniť tri 
dni (aj v noci) a urológ získa presný opis 
stavu dolných močových ciest.

Urologické vyšetrenie zahrnuje 
vyšetrenie moču, posúdenie funkcie 
mechúra nebolestivým ultrazvukovým 
vyšetrením a určí sa zvyškový moč po 
vymočení. Urológ vyšetrí horné močové 
cesty a obličky ultrazvukom, zistí či nena-
stalo hromadenie moču v močovodoch, 
vylúči výskyt močových kamienkov. Podľa 
výsledkov rozhodne o ďalších vyšetreni-
ach. U muža je potrebné vyšetriť prostatu 
cez konečník a u ženy je potrebné gyne-
kologické vyšetrenie. Všetky vyšetrenia 
sú dostupné v celej Slovenskej republike.

Špecializované urodynamické vy-
šetrenia sa vykonávajú iba v niektorých 
centrách. Slúžia na posúdenie funkcie 
dolných močových ciest v umelých pod-
mienkach. Vyšetrenie začína zavedením 
cievky do močového mechúra a koneční-
ka, nasleduje plnenie a vyprázdňovanie 
mechúra. Získavajú sa cenné informácie 
o objeme i tlaku močového mechúra. 
Vyšetrenie dokáže spoľahlivo určiť stu-
peň poškodenia dolných močových ciest 
a následne urológ zvolí správnu liečbu.
Aká je správna liečba neurogénneho 
močového mechúra?

Presné posúdenie typu neurogén-
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Trvalé zavedenie cievky je možné 
v prípadoch zlyhania ostatných metód. 
Nie je to ideálna cesta, a preto sa vyvíjajú 
nové metódy ako znovu obnoviť a zväčšiť 
stratený objem močového mechúra. 

Pri hygienickej úprave úniku moču sa 
využívajú aj zberné pomôcky – špeciálne 
antiikontinentné vložky a plienky, kondo-
mové zberače a pod. Neriešia únik moču 
ale významne skvalitňujú život každého 
pacienta.

Medzi významné zmeny v liečbe 
neurogénneho močového mechúra pa-
trí zavedenie tzv. Brindleyho stimulácie 
a aplikácie Botoxu.

Brindleyho stimulácia je vhodná iba 
pre pacientov s miechovým poranením 
lebo na periférne nervy sa vkladá špeci-
álna elektróda na stimuláciu močového 
mechúra. Stimulátor sa zapína iba pred 
močením. Močenie prebieha v salvách 
a postupne sa vyprázdni celý objem mo-
čového mechúra. Po skončení močenia si 
pacient stimulátor vypne. Takýto istý po-
stup je pri vyprázdňovaní stolice z koneč-
níka. Aby močový mechúr nevykonával 
zbytočné sťahy mimo stimulácie prerušia 
sa periférne nervy, ktoré prinášajú infor-
mácie z mechúra do miechy. Operácia 
spočíva z dvoch krokov – prerušenie 
nervov smerujúcich z mechúra a prilo-
ženie elektródy na nervy smerujúce do 
mechúra. Tento zákrok vykonali lekári (a 

budú aj vykonávať) Neurochirurgického 
oddelenia a Urologickej kliniky Univerzit-
nej nemocnice v Martine.

Aplikácia Botoxu bola viac ako desať 
rokov používaná ale až v tomto roku ofi-
ciálne povolená na liečbu miechového 
typu neurogénneho močového mechúra. 
Pomocou optického prístroja (cystosko-

pu) sa tenkou ihlou vstrekne 1 ml Botoxu 
do steny močového mechúra. Používa sa 
30 vpichov rozdelených do objemu 30 ml 
v celkovej dávke 200 jednotiek. Za dva 
týždne mechúr ochrnie a prestane sa 
nekontrolovateľne sťahovať. V dôsledku 
ochrnutia steny mechúra sa významne 
zväčší objem moču v mechúre a únik 
moču prestane. Pacienti sa musia ciev-
kovať pretože mechúr sa prestane sťa-
hovať. Nevýhodou je dočasný efekt tejto 
liečby lebo po 6 až 9 mesiacoch mechúr 
ožije a ochrnutie zmizne. V súčasnosti 
táto liečba nie je hradená zo zdravotné-
ho poistenia ale v roku 2014 očakávame 
plnú úhradu a voľnú dostupnosť liečby vo 
vybraných centrách. Podmienkou liečby 
bude kompletné urodynamické vyšetre-
nie. 

Aká je prognóza pacienta s neurogén-
nym močovým mechúrom?

Pri používaní správnych zásad 
pravidelného vyprázdňovania močové-
ho mechúra, pravidelného polročného 
sledovania v urologickej ambulancii, 
dodržiavania pitného režimu a pokynov 
urológa je prognóza priaznivá. Obličky 
sú veľmi citlivé na zmeny tlaku v dolných 
močových cestách. Optimálna liečba 
neurogénneho močového mechúra zna-
mená zníženie tlaku a zväčšenie objemu 
močového mechúra.

Neurostimulátor Brindley
a) vonkajší vysielač
b) vonkajší spojovací káblik
c) vonkajšia sonda vysielača
d) vnútorná (podkožná) sonda prijímača
e) vnútorné (podkožné) spojenie s elektródami
f) vnútorné elektródy na nervových koreňoch

Beseda s vozičkárom  Lacom Bočkorom z Lopeja
Dňa 6.06.2013 sa v rámci akcie envirofilmu uskutočnila beseda s vozičkárom  Lacom Bočkorom z Lopeja, ktorý sa na pre-
lome rokov 2007/2008 pokúsil o výstup na najvyššiu horu Afriky Kilimandžáro.   
Beseda sa uskutočnila v priestoroch pamätníka SNP v Banskej Bystrici na ktorej sa zúčastnili vozičkári z okolia 
ako aj hostia z vedenia  Republikovej špecifickej organizácie SZTP ťažko zdravotne postihnutých a vozičkárov pán Viliam 
Franko s manželkou a pracovníčky Anna Homolová a Mgr. Nina Dragúňová.
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KILIMANŽÁRO 2007/2008
V zime na chate Kosodrevina pod 

Chopkom sme sa s priateľom Tiborom 
rozprávali o Kilimandžáre, kde spomenul, 
že tam chce vystúpiť  a či nemám záujem 
ísť s ním. Taká ponuka sa neodmieta a pre-
to že na túto horu sa už pokúšal vozičkár 
z Ameriky a dostal sa do 3 700 metrov 
nad morom. A to bola výzva  pre mňa, 
pretože som už rok skúšal horský bicykel 
pre vozičkárov, ktorý navrhol Marek a po 
zostrojení som ho testoval po Slovenskom 
Rudohorí,  výstupom na Ďumbier a na 
chatu pod Ďurkovou.

Bol som spokojný má slušnú prie-
chodnosť ťažkým terénom.                                                                                 

Po Vianociach 25.12.2007 odlietame 
z Budapeští do Tanzánie pod Kiliman-
džáro. Po dvoj týždňovej aklimatizácií 
vyrážame z Aruše na vyhasnutú sopku 
z bielou čiapkou. 

Prvý deň nás čakal prechod džungľou 
a 1000 výškových metrov do prvého tá-
bora Mandarahút vo výške 2 700mnm. 
V džungli nás veľkým vreskotom priví-
tali opice a hádzali po nás konáre, papeky 
a všetko čo mali na dosah. Potom nám 
cestu skrížili mravce, ktoré zožerú všetko 
čo im príde do cesty. Ďalej sme stretli ne-
jaké tvory, ktoré vyzerali ako kuny a boli 
ukrutne rýchle. Po dobrej večery sme spa-
li ako vo vatičke. V chatkách boli prične 
s matracmi  a dobrý spací  vak poskytol  
teplo a pohodlie.               

Ráno po raňajkách vyrážame čo naj-
skôr na cestu, pretože nás čaká dlhá ce-
lodenná túra do druhého tábora vo výške 
3 700 mnm. Po ceste je kopa odrážok na 
vodu hlbokých pol metra, kde som kole-
sami vhupol dnu a nosiči ma vyťahovali 
von. Tiež tam bolo veľa skalných schodov 
a prahov. 

Posed na horskom bicykli je atypic-
ký. Kľačí sa vo válovoch v predklone 
hruďou opretí o opierku, ktorou keď sa 
nakloním na stranu tak kolesá sa natočia 
tým smerom. Pedále sú na pevnom ráme, 

KILIMANDŽÁRO       
 „strecha sveta“ najvyššie pohorie v Afrike. Je to ľadom pokrytý horský masív, tvorený troma stratovulkánmi. Najvyšší vrch 
Kibo (5 895m), Mawenzi (5 149m) a  Shira (3 962m) sa  nachádza na území Tanzánie a čiastočne Kene. Cesta pozostáva 
z piatych vegetačných stupňov. Začína v  africkom buši a končí v ľadovcových horách. Prejdete dažďovým pralesom, pusta-
tinou a strmými štítmi okolitých vrcholov. Najvyšší bod Kilimandžára  je Uhuru Peak.

pri zjazde sa dá ovládať riadidlami, kde sú 
umiestnené brzdy, vpredu dve kotúčové, 
vzadu jedna vačková. Takže to húbkanie 
po tých odrážkach a schodoch dá slušne 
zabrať celému telu.

V druhom tábore Horombohút bolo  
-4  stupne pod nulou. Našťastie som mal 
spací vak do -40 stupňov. Teplo navodí  
príjemnú atmosféru  ale boli tam kamaráti, 
ktorý mali letné spacie vaky do  0 stupňov. 
Tí v noci na seba obliekali čo sa len dalo. 
Keď človeku drkocú zuby od zimy tak si 
veľmi neoddýchne a ráno je dosť unavený. 
Aj výška urobí svoje. Dvaja Česi  ostali 
v druhom tábore  nakoľko sa už necítili 
dobre. Potôčik,  ktorý pretekal cez tábor 
bol zamrznutí a krkavce lačne lietali oko-
lo kuchyne. Rozhýbali sme stuhnuté kĺby 
a po raňajkách sme vyrazili do tretieho 
tábora Kibohut 4 700 mnm. Do fliaš sme 
si zobrali čaj a pitnú vodu. Okolo chod-
níka rástli vysokánske kaktusy ale zeleň 
sa s výškou pomaly vytrácala až sme sa 
dostali zrazu do mesačnej krajiny, kde pre-
vládali skaly, piesok a prach. Z výškou sa 
mení aj pomer, na jeden nádych jeden krok 
alebo otáčka, kým dole to bolo jeden ná-
dych a tri kroky. Snehová čiapka sopky sa 
približuje čo je dobré znamenie . Večer sme 
dorazili do tábora a zo zapadajúcim slnkom 
prichádza chlad a zima. Obliekame na seba 
teplé oblečenie. Na večeru nám domorodci 
uvarili teplú polievku a čaj, ktoré nám pa-
dlo vhod ale kamarát bol pozrieť v kuchyni 
ako to tam vyzerá a odvtedy okrem čaju už 
nič nechcel jesť  iba našu stravu, ktorú sme 
mali našťastie so sebou a mi sme sa samo-
zrejme pridali k nemu.                                                                  

Noc bola nepokojná výška si vybera-
la svoju daň, tabletky proti bolesti hlavy 

a nespavosť, prehadzovanie v spacom 
vaku a čakanie na budíček boli nekoneč-
né. Ráno o tretej hodine budíček, ľahké 
rýchle raňajky a o 4-tej už vyrážame do 
mrazivej noci s teplotou – 14 stupňov 
C za poletovania snehu. Na cestu nám 
žmurkali čelové baterky. Útok na vrchol 
začal. O siedmej sme dorazili do jasky-
ne, ktorá je vo výške 5 100 mnm. To už 
začína svitať, oproti sa týči špicatý vrch 
Mawenzi  5 149 mnm . Máme pekný 
výhľad na džungľu a buš. Od jaskyne sa 
začína kľukatiť chodník cez pohyblivú 
suť, čo je veľmi náročné. Domorodý 
obyvatelia ma ťahajú na lane po tej suti aj 
ja im pomáham ale tri kroky hore a už sa 
pomaly zosúvame späť. Bojujeme takto tri 
hodiny, výškomer ukazuje 5 300mnm. Je 
veľa hodín , už sme mali byť na Gilmont 
Point, to je na hrane sopky. Zhodnotíme 
situáciu a po krátkej porade som sa rozho-
dol s priateľom a s šiestimi domorodými 
obyvateľmi o pomalý zostup dolu. Zvy-
šok výpravy pokračuje hore. Oni to ešte 
stihnú a tak im držíme prsty. Z tejto výšky 
je nádherný pohľad, urobíme pár záberov 
a zostupujeme dole. V tábore sa osvieži-
me čajom, energetickou tyčinkou a ideme 
dospať noc.         Po obede vyzeráme druhú 
partiu či už ich nevidno ísť  dole žľabom, 
lebo ak nevyrazíme do tmy to nestihneme 
do druhého tábora. Veľmi nás potešilo 
keď sme ich zbadali. Po krátkom oddychu 
spoločne zostupujeme do druhého tábo-
ra. Domorodí  obyvatelia zniesli z hory 
turistku, ktorú zložila výšková choroba. 
Uviazali ju na lehátko,  pod ktorým bolo 
pripevnené koleso z motorky a niesli ju 
dole kamením  chodníkom. My sme v ne-
mom úžase pozerali ako to s ňou natriasa 
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a možno, že s nej aj vytriasli dušu. Mali 
sme šťastie, tesne pred zotmením sme 
dorazili do druhého tábora. Boli sme vy-
čerpaní a zaprášení tak, že nám svietili len 
oči a zuby.

Ráno svitá o siedmej hodine a už 
sme po raňajkách  a vyrážame do prvé-
ho tábora. Chceme zísť až dole na štart, 
čaká nás 2 000 metrov zvyšného zostu-
pu po kameňoch a schodoch. Podvečer 
sme dorazili dole. Cítil som každý sval 
a všetky  kosti. Boli sme všetci hrozne 
unavený. Chladené pivo a Whisky  nám 

urobili radosť a hlavne, že sme zdraví 
obstáli cestu hore aj dole. Poďakovali 
sme domorodcom aj zaplatili a oni nám 
na rozlúčku zatancovali a zaspievali pes-
ničku o Kilimandžáre. 

Prekonali sme výškových  5 600 met-
rov. Cesta hore a dole merala  92 kilomet-
rov. Videli sme peknú krajinu, spoznali 
kopu zaujímavých ľudí.

                                
Moje poďakovanie patrí všetkým 

kamarátom a ľudom, ktorí mi pomáhali 
zdolať túto horu.

Sociálna rehabilitácia v hoteli Máj  v Piešťanoch
Ako každý  rok, aj tento rok sa v letných mesiacoch konala týždenná  sociálna rehabilitácia  v bezbariérovom zariadení hotela Máj 

Piešťany. Pobytu sa zúčastnilo 39 členov spolu so svojimi sprievodcami. Program rehabilitácie bol bohatý a cieľom bola  sebavýchova, 
sebaobsluha a sebavzdelávanie. Tieto aspekty sa počas týždňa naplnili procedúrami, cvičením, plávaním, rehabilitáciou a prechádzka-
mi v prírode.  Aj tento rok sme vybrali toto zariadenie kvôli izbám, ktoré sú bezbariérové a sú vhodné pre väčšiu skupinu vozičkárov. 

V nedeľu  nás príjemne privítal personál hotela. Po večeri sme sa stretli, zvítali, zoznámili a povedali sme si program na celý 
týždeň. Rána sme začínali rannou rozcvičkou, niektorí plávaním v bazéne hotela, ktorý je vyhovujúci pre vozičkárov. Po raňajkách 
nasledovali procedúry predplatené alebo zakúpené ako sú masáže, oxygenoterapia, rašelinové zábaly, perličkové kúpele a výrivky. 
V utorok  popoludní nás príjemne privítal riaditeľ marketingu v kaviarni hotela, ktorý nás informoval o službách, ktoré ponúkajú pre 
návštevníkov.

V rámci programu nechýbala ani prezentácia kompenzačných pomôcok firmy Otto Bock. 
Vo štvrtok nás svojou prítomnosťou potešil predseda organizácie pán Viliam Franko, ktorý prednášal na sociálnu tému. V piatok 

sme zorganizovali športové hry, kde si vozičkári zasúťažili. V sobotu večer sa konalo rozlúčkové posedenie pri hudbe v kaviarni hote-
la, kde sme zhodnotili celý týždeň. Týždenný pobyt prebehol v priateľskej pohode a spokojnosti všetkých zúčastnených. Rekondičný 
pobyt sa uskutočnil aj vďaka podpore z 2% , aj podpore mesta Nitra, ktoré schválilo dotáciu na projekt pre  nitrianskych  členov a ich 
sprievodcov.

Týždeň ubehol a všetci sme sa rozišli so želaním, o rok sa takto znovu stretnúť.
Anna Homolová       

SMUTNÁ SPRÁVA
Za Michalom  Kabátom z Trnavy, za Vierkou Havlíkovou z Brezna a Aničkou Frankovou z Ladic.
Život nám prináša veľa radostných chvíľ, no vzápätí nám uštedrí nemilosrdný úder, ktorý nikto z nás nečaká 

a do života nám vnesie smútok a žiaľ. Kolobeh života nikto nezastaví a keď nás opustí niekto veľmi blízky, tak 
sa samy seba pýtame, či to nebolo skoro a prečo nás opúšťajú práve tí najbližší. 

Čakáme, kedy sa otvoria dvere a objaví sa ten, po ktorom zostalo vedľa nás prázdno. Zostali nám spomien-
ky, ktoré nám nikto nezoberie, ale to je veľmi slabá náplasť za stratu dobrého priateľa.

O ich aktívnom živote, počas ktorého rozdávali lásku a úsmev všetkým, by sa dala napísať kniha, ktorá by 
nám, ktorí sme ich  prežili ukázala, ako sa dá prežiť aj tie najťažšie chvíle života. 

Svetlá spomienka na Michala, Vierku a Aničku určite potrvá počas celý náš život. Budete nám chýbať. 
Za Radu organizácie Viliam Franko
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LURDY maják atómového veku ma názov kniha, ktorá bola vy-
daná v Ríme, v ktorej autor opisuje všetko čo sa udialo v Lurdoch, 
o histórii, zjaveniach a zázrakoch.

Lurdy sú naozaj majákom a svetlom pre svet a zvlášť pre cho-
rého človeka v tmavej, ťažkej a beznádejnej  situácii plnej neistoty, 
ktorú musí znášať v každodennom živote v utrpení choroby, alebo 
iných okolnostiach života.

Svetlom a majákom v Lurdoch je Nepoškvrnená Matka, ktorá 
pri zjaveniach jednoduchému dievčaťu Bernadette Soubirusovej 
povedala, aby tam pútnici prichádzali v procesiách a prinášali  
chorých.

Nepoškvrnená Matka v Masabielskej jaskyni čaká na každého 
pútnika s otvoreným materinským srdcom a zopätými rukami, 
aby predniesla svojmu synovi všetky prosby, modlitby a vďaky 
s ktorými tam každý pútnik prichádza a naučila nás utrpenie prijať 
a znášať s láskou, aby sme pochopili, že je pre nás darom, ktorý nás 
pripodobňuje Kristovi a premieňa nás, aby sme sa stali bohatšími 
na dary, ktoré nám cez utrpenie ponúka a daruje. 

Je to miesto, ktoré posilňuje vieru a dáva istotu, že Mária je tu 
pre každého.

Je majákom aj pre zdravých pútnikov, aby im ukázala cestu 
a viedla ich po správnej ceste.

 Lurdy sú miestom, kde môžeme vidieť mnoho ľudskej biedy, 
utrpenia, bolesti, ale i nezištnej pomoci, služby lásky a obetavosti.

Rodina Nepoškvrnenej aj v tomto roku 2013 zorganizovala púť 
už po trinásty krát.

Zúčastnilo sa na púti  593 pútnikov z toho bolo 36 zdravotne 
postihnutých vozičkárov, 59 imobilných pútnikov, 29 detí z toho 
11 ťažko postihnutých, 15 lekárov,  2 medici, 14 zdravotní-
kov, 47 sestier Satmárok, 20 dobrovoľníkov, 29 železničiarov a 
ostatných pútnikov  bolo 327. Vekové rozpätie bolo od 3 do 88 
rokov.

Púť RN duchovne sprevádzal otec biskup Mons. Stanislav Sto-

RODINA NEPOŠKVRNENEJ  VRÍCKO – SLOVENSKO
Tel.: 041 4933 741,  e-mail: RN@slovanet.sk 

lárik spolu s 18 kňazmi. Prvá Lurdská púť RN bola v roku 1991 
a od vtedy sa na pútiach zúčastnilo spolu okolo 6 000 pútnikov. 

Srdcovou záležitosťou sestričky Bernadety bolo, aby do Lurd 
mohli putovať aj chorí zo Slovenska.  Sestra Bernadeta vždy išla 
za cieľom, ktorý cítila vo svojom vnútri a zvlášť, keď sa jednalo 
o chorých a stalo sa, vždy svoje plány a sny zverovala Nepoškvrne-
nej Matke, ktorá ju vždy podporila a veľkodušne pomohla naplniť 
jej sny.

Tohoročný pútnici prežívali vo svojom srdci veľkú radosť, že 
mohli byť pri Matke v Lurdoch tak blízko, kde sa naozaj nebo do-
týka zeme a každého otvoreného srdca.

Spoločný program prinášal do našich sŕdc pri svätých omšiach, 
eucharistických procesiách, ružencovom sviečkovom sprievode, 
krížovej ceste, pri udeľovaní sviatosti chorých a možnosti kúpania 
v lurdskom prameni veľký pokoj v duši, silu v utrpení a v bolestia, 
duchovnú radosť z ktorej čerpajú a žijú aj keď sú už doma niekoľko 
mesiacov.

V ich srdci zostala túžba znova sa do Lúrd vrátiť.
Na tento rok lurdský otec biskup určil pastoračnú tému Lurdy 

dvere viery.
Prvá bola znak kríža, keď sa prežehnávame, vyjadrujeme vieru 

Cirkvi.
Druhá téma, prechod cez jaskyňu po prežehnaní je prvým 

gestom púte, veď v jaskyni skoro každý pútnik natiahne ruku, aby 
sa dotkol skaly a vlastne  toto gesto sa stane branou, ktorou môžem 
prejsť, lebo bola pre mňa  otvorená.

Tretia téma bola voda z prameňa. Panna Maria povedala 
Bernadette choďte k prameňu, napite sa a umyte sa v ňom. 
Hriechom strácame svoju podobnosť s Bohom. Mali by sme mať 
otvorené srdce pre vodu, ktorá vyviera z Kristovho boku, aby nás 
očistila a mohli sme sa stať novým stvorením.

Štvrtá téma svetlo pútnikov. Obrátenie, ktoré je srdcom cesty 
viery, nám dovoľuje odhaliť svetlo, ktoré nám dáva prístup 
k dverám viery.

Mariánska sviečková procesia je v skutočnosti jeden 
z najznámejších obrazov Lúrd, keď pútnici zdvíhajú svoju sviecu 
počas spevu Ave Mária, a vidia ako svetlo ožaruje noc.

Piata téma, nový život. Piaty moment púte do Lúrd má so 
znakom kríža spoločné to, že ho môžeme žiť vždy a všade. Ide totiž 
o vzťah k blížnym.

Keď ho prežívame s Pánom, stáva sa pre každého prahom viery, 
pretože v ňom máme 
skúsenosť  s láskou.

Tieto témy nám 
majú  všetkým čo po- 
vedať záleží len od nás 
nakoľko sa otvoríme Bo- 
hu, aby mohol pôsobiť 
v  nás. Nepoškvrnená 
Matka je vždy s nami 
je nám blízko, aby nám 
pomáhala mať otvorene 
dvere nášho srdca pre 
jeho pôsobenie.   

   Za Rodinu 
Nepoškvrnenej     

Sr. M. Alica

LURDY MAJÁK  ATOMOVÉHO VEKU...
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ter Staník. V kategórii F 6-7 
stojacich sa vo finále stretli 
dvaja Nitrania. Gabriel Csé-
my získal zlatú a Alexander 
Nagy striebornú medailu. O 
ďalšie prvenstvá sa posta-
rali Vladimír Ballai v TT 9 a 
Marián Čemický v TT 10.

Aj v súťaži štvorhier boli 
hráči ŠKTPaV Nitra úspešní. 
P. Staník získal bronz, C. 
Csémy striebro a dvojica Černický - Nagy skončila tretia.      (VB)
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Víťazstvo sily ducha nad krehkým telom
Myšlienka pokračovať v regionálnych olympiádach našla 

úrodnú pôdu v Trnavskom samosprávnom kraji. V septembri 
sa uskutočnila už VI. Župná paralympiáda Trnavského samo-
správneho kraja..

Vo štvrtok 26.9.2013 sa mesto Trnava stalo paralympij-
skou dedinou. Postihnutí športovci aj zo zahraničia súťažili 
o česť a slávu v šiestich disciplínach. 

ŠACH

Na čierno-bielych políčkach šachovníc si hlavy lámali hrá-
či rozdelení do troch skupín podľa počtu tzv. ELO bodov. Do 
A skupiny boli zaradení šachisti s najvyšším počtom týchto 
bodov. Tohto roku sa na štartu zišlo sedemnásť šachistov, z 
toho šesť vozičkárov. Hralo sa v troch skupinách, podľa vý-
konnosti a víťazom sa stal už po tretí raz Juraj Zavarský. 

Viliam Franko, riaditeľ  súťaže, spoločne s hlavným roz-
hodcom Stanom Kuchyňom dohliadal na celý priebeh tohto 
zápolenia a na konci turnaja oznámil poradie v jednotlivých 
skupinách.

VI. MEDZINÁRODNÁ 
PARALYMPIÁDA 
TRNAVSKÉHO 
SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

Víťaz šachového turnaja Juraj 
Zavarský z Martina

Poradie v skupinách: 
Skupina A:1.Zavarský (1987) 2.Mikulec (1711) 3.Kuchyňa 
(1949)
Skupina B: 1. Rendla Karol (1433) 2.Kalapoš Karol (1093) 3.Pet-
ko Marek (1411)
Skupina C: 1. Fábry František 2.Šurina Ľudovít 3.Wollner Bohuš

mo

V Ružomberku sa uskutočnili majstrovstvá Slovenska v 
stolnom tenise telesne postihnutých športovcov. Celkovo sa 
zúčastnilo 29 športovcov - vozičkárov i stojacich. Darilo sa aj 
hráčom ŠKTPaV Nitra.

V kategórii TT 5 vozičkárov vybojoval zlatú medailu Pe-

Medailová žatva pre hendikepovaných

RIO 2016
Medzinárodný paralympijský výbor oznámil pre paralympijské hry RIO 2016, 526 medailových podujatí v 22 športoch. 
Program paralympiády bude mať o 23 medailí viac ako predchádzajúce hry v Londýne 2012. Podľa plánov navrhnutých Me-
dzinárodným paralympijským výborom, ktoré boli odkomunikované s medzinárodnými federáciami, v RIU 2016 sa predstaví 
približne 4350 športovcov.

Z tohto počtu uvidíme približne 1650 žien čo je nárast 9,9% oproti Londýnskym hrám v roku 2012 a viac ako dvojnásobok v 
porovnaní s hrami v Atlante 1996. Ženské disciplíny budú tvoriť 224 medailových podujatí. Kanoistika a triathlon sa po prvý 
krát predstavia na paralympijských hrách a oba športy budú mať celkovo 6 medailových podujatí. Paralympijské hry RIO 
2016 sa budú konať v termíne 7. - 18. septembra 2016.
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Dňa 16.10.2013 sa už tradične v Nitre uskutočnil  
XV. ročník šachového turnaja Rapid, ktorý sa konal 
vo veľmi peknom viacúčelovom zariadení mesta 
Nitra v Senior centre, kde 15  hráčov z celého Slo-
venska privítala vedúca pani Mgr.Viera Škablová. 
Hru v šachu môžu hrať aj tí najťažšie telesne han-
dicapovaní športovci. Hra im dáva možnosť vnímať 
schopnosti tých, ktorí to v živote nemajú ľahké. 

V.Franko riaditeľ, vo svojom príhovore zhodnotil 
šachovú sezónu TPaV šachistov, vyzdvihol VI. Me-
dzinárodnú trnavskú paralympiádu v Trnave, kde 
sa šachového zápolenia zúčastnilo 16 kvalitných 
hráčov z  celého Slovenska. 

Na čierno-bielych políčkach šachovníc o poháre 
predsedu RŠO SZTP Nitra hralo v troch skupinách 
pätnásť šachistov, z toho šesť vozičkárov tempom 
30 minút na hráča a partiu, rozdelených podľa vý-
konnosti.

Opäť sa hralo podľa pravidiel FIDE, každý s 
každým. 

Riaditeľ na vyhodnotení konštatoval, že kvalita 
hry z roka na rok rastie. Turnaj bol veľmi bojovný, 
keď iba zopár partií skončili remízou. 

Garantom turnaja bolo mesto Nitra a  organizá-
torom  Republiková špecifická organizácia vozičká-
rov  a ŠK TP a vozičkárov Nitra. 

Musí sa oceniť pohostinnosť organizácie. Ško-
da, že povestný vynikajúci srnčí guláš z kuchyne 
manželov Šurinovcov sa zosoptil. Veľké  poďako-
vanie za ústretovosť patrí mestu Nitra. 

Skupina A
Por. Meno Rtg 1 2 3 4 5 Body
1 ZAVARSKÝ Juraj 2020 * 1 1 ˝ ˝ 3,0
2 ARDAMICA Marek 1620 0 * 1 ˝ 1 2,5
3 ZICHO Tony 1594 0 0 * 1 1 2,0
4 MIKULEC Martin 1711 ˝ ˝ 0 * ˝ 1,5
5 KUCHYŇA Stanislav 1962 ˝ 0 0 ˝ * 1,0

Viliam Franko,  spoločne s rozhodcom Stanom 
Kuchyňom  dohliadal na celý priebeh tohto zápo-
lenia a na konci turnaja boli víťazom odovzdané 
medaile a hodnotné ceny.

V najsilnejšej skupine zvíťazil Juraj Zavarský 
pred najmladším účastníkom turnaja, Marekom 

Ardamicom, tretie miesto obsadil Tony Zicho. 
Skupinu B vyhral Karol Rendla a C Ľudovít Šurina.

XV. ROČNÍK TURNAJA O POHÁR PREDSEDU 
RŠO SZTP A ŠKTPAV NITRA
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My všetci si myslíme, že jesť ovocie znamená kúpiť ho, 
očistiť a len tak hodiť do úst. Nie je to také jednoduché 
ako si myslíte. Je dôležité vedieť kedy a ako ho jesť.

Aký je správny spôsob jedenia ovocia?
Znamená to nejesť ovocie po jedle! Ovocie by sa malo jesť 
na prázdny žalúdok.
Ak tak jete ovocie, bude to hrať hlavnú rolu pri detoxikácii, 
dodávajúcu vám veľkú dávku energie na chudnutie a iné 
životné aktivity.

Ovocie je veľmi dôležité jedlo. 
Povedzme že zjete dva krajce chleba a potom plátok 

ovocia. Ovocie je pripravené ísť rovno cez žalúdok do čreva, 
ale je mu v tom zabránené.

Medzitým všetko jedlo hnije a kvasí a mení sa na 
kyselinu. V minúte keď príde ovocie do kontaktu s jedlom 
a tráviacími šťavami celá masa jedla sa začne kaziť.

Takže prosím jedzte ovocie na prázdny žalúdok alebo 
pred jedlom! Počuli ste ľudí sa sťažovať- vždy keď zjem 
melón tak si grgnem, keď zjem durian žalúdok sa mi 
nafúkne, keď zjem banán musím utekať na WC, atď- nič 

z toho sa nestane keď zjete ovocie na prázdny žalúdok. 
Ovocie sa mieša s iným jedlom a produkuje plyn a preto sa 
váš žalúdok nafúkne.

Šedivenie vlasov, plešatenie, výbuchy nervozity a tmavé 
kruhy pod očami nič z toho sa nestane keď jete ovocie na 
prázdny žalúdok.

Nie je tu nič také ako ovocie ako pomaranč a citrón že sú 
kyselinové, pretože všetko ovocie sa stáva alkalické v našom 
žalúdku, podľa Dr. Herberta Sheltona ktorý o tomto robil 
výskum. Ak ste si osvojili správne jedenie ovocia, poznáte 
tajomstvo krásy, dlhovekosti, zdravia energie, šťastia 
a normálnej váhy.

Keď chcete piť džús, pite len čerstvý, nie z fľaše. Nepite 
ani ohrievaný džús. Nejedzte upečené ovocie pretože vôbec 
nedostanete živiny. Dostanete len chuť. Pečenie ničí všetky 
vitamíny.

Ale jesť celé ovocie je lepšie než piť džús. Ak máte piť 
džús, pite ho pomaly po dúškoch, pretože ho musíte nechať 
zmiešať zo slinami než ho prehltnete. Môžete ísť na 3 dňovú 
rýchlu očistu tela ovocím. Jedzte len ovocie a pite len džús 
počas 3 dní a budete prekvapený keď vám vaši priatelia 
povedia ako žiarivo vypadáte!

KIWI
Malé ale mocné. Je dobrým zdrojom draslíka, magnézia, 

vitamínu E a vlákniny. Obsahuje dvakrát toľko vitamínu C 
ako pomaranč.
JABLKO

Jablko denne vás udrží od doktora?
Hoci jablko obsahuje málo vitamínu C, má antioxidanty 

a flavóny, ktoré podporujú aktivitu vitamínu C čo pomáha 
znížiť riziko rakoviny infarktu a mŕtvice.
JAHODY

Ochranné ovocie. Jahody majú najvyššiu celkovú silu 
antioxidantov medzi ovocím a chránia telo pred ochorením 
rakovinou, upchatím ciev voľnými radikálmi.
POMARANČ

Najsladšia medicína. Jedením 2-4 pomarančov denne sa 
chránite pred chrípkou, vysokým cholesterolom, obličkovými 
kameňmi a znižuje riziko vzniku rakoviny.
VODNÝ MELÓN

Najchladnejší hasič smädu. Skladá sa z 92% vody, 
ktorá je zabalená vo vysokej dávke glutatiónu čo pomáha 
imunitnému systému. Tiež obsahujú lykopén proti rakovine. 
Obsahujú aj vitamín C a draslík.
GUAVA A PAPAYA

Najvyššia cena za vitamín C. Sú jednoznačnými víťazmi 
v súťaži o obsah vitamínu C..

Guava je tiež bohatá na vlákninu, ktorá pomáha pri 
prevencii zápchy. Papaya je bohatá na karotén, ten pomáha 
na očí.
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Blížia sa sviatky, vieme všetko o ovocí?...
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Milí naši čitatelia, 
na sklonku roka2013 jeden krátky vinš:  
Keď udrie zvon zvestujúci príchod čarokrásnych Vianoc, 
zabudnite na starosti,
Vianoce nech rozmnožia našu vieru, 
Vianoce nech posilnia našu nádej,
Vianoce nech roznecujú našu lásku,
Nech Vianoce žijú v nás,
a j v nastávajúcom roku 2014.
Nový rok 2014 prežívajte v zdraví, v šťastí a v radosti.

Viliam Franko, predseda, Rada organizácie,  Redakčná rada

VENUJTE PRE REPUBLIKOVÚ ŠPECIFICKÚ ORGANIZÁCIU SZTP 2 %  Z VAŠEJ  DANE

Vážení daňovníci - právnické osoby, fyzické osoby, aj osobní asistenti, za  rok 2013 môžete opäť venovať 2 % zo svojej 
dane Republikovej špecifickej organizácii SZTP ťažko telesne postihnutých a vozičkárov so sídlom v Nitre. Venovanie 
časti dane neznamená jej zvýšenie, pretože sa odráta  už zo zaplatenej dane.

Organizácia má poslanie - pomáhať ťažko telesne postihnutým ľuďom odkázaným na vozíček. Ubezpečujeme Vás, že 
financie budú použité na zlepšenie životných podmienok ľudí s ťažkým telesným postihnutím. Ako budú Vaše financie 
použité,  o tom si od organizácie môžete vyžiadať správu.

Poďakovanie
Za rok 2012 bolo z dane daňovníkov poukázané na účet nášho občianskeho združenia 3.476 Eur
Všetkým, daňovníkom, mestu, sponzorom i členom našej organizácie za ich ušlachtilosť  srdečne ďakujeme!
O nás na webe:  www.vozickari.com  
Občianske združenie: Republiková špecifická organizácia SZšTP ťažko telesne postihnutých a vozičkárov,  so sídlom 

v Nitre.
Číslo účtu: SŠS Nitra 0031245852/0900 IČO 35606487 

S úctou !
Viliam Franko, predseda

Pitie studenej vody po jedle = rakovina!

Veríte tomu?? Pre tých ktorí radi pijú studenú vodu, 
tento článok je pre Vás. Je dobré dať si šálok studenej vody 
po jedle. Avšak, studená voda stuží olejnaté veci ktoré 
ste zjedli. Spomalí to trávenie. Keď tento kal zreaguje 
s kyselinou, rozbije sa a bude rýchlejšie absorbované 
črevom ako normálne jedlo. Skoro sa premení na tuky 
a povedie to k rakovine. Najlepšie je piť horúcu polievku 
alebo vodu po jedle.

Seriózna poznámka o infarkte. Procedúra infarktu 
(Toto nie je vtip!)

Ženy by mali vedieť že symptómom každého 
infarktu je bolesť ľavého ramena. Majte sa na pozore 
pred intenzívnou bolesťou v čelustiach. Nikdy nemusíte 
mať bolesť v hrudníku pri infarkte. Nauzea a intenzívne 
poteniesú tiež príznaky. 60% ľudí ktorý mali infarkt 
v spánku, sa neprebudili. Bolesť v čelusti vás môže 
prebudiť zo zdravého spánku. Buďme opatrní a majme sa 
na pozore. Čím viac toho vieme tým väčšiu šancu máme 
na prežitie.

ORECHOVÉ KOŠÍČKY
250 g hladkej múky, 100 g práškového cukru, 140 g Hery, 
1 vajce, 100 g mletých orechov, 1 lyžica kakaa – vypracu-
jeme cesto, plníme do košíčkov a upečeme. Plníme orecho-
vou plnkou, polejeme čokoládou a ozdobíme. 
Orechová plnka: Rozmiešame 100 g masla a 100 g práš-
kového cukru, pridáme 100 g mletých orechov a balíček 
detských pomletých  piškót navlhčené rumom.



Kvalitné termoplastické
extrudované a vstrekované výrobky

+421 41 507 11 01
sales@cobaautomotive.sk
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