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Na naše zdvíhacie zariadenia môže ZŤP 
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neho z Klubu SPIG.
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VYHLÁSENIE
o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

podľa § 50 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“),
ktorej bolo za zdaňovacie obdobie vykonané ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti

Záznamy daňového úradu
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Rok

Údaje sa vypĺňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

. .
- Dátum narodenia02 vypĺňa sa, len ak ide

o daňovníka, ktorý
nemá rodné číslo

Adresa trvalého pobytu

09 - Obec

06 - Ulica

10 - Štát08 - PSČ

04 - Meno03 - Priezvisko

07 - Súpisné/orientačné číslo

01 - Rodné číslo

/
I. ODDIEL - ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI

FR SR

Uvádza sa
zdaňovacie
obdobie,
za ktoré sa
platí daň

Suma do výšky 2%  resp. 3% zaplatenej dane, 1)

Z ň, z ktorej sa vypočíta sumaaplatená da
do výšky 2%, resp. 3% zaplatenej dane1) 12 ,
S , resp. 3%uma do výšky 2% zo1)

zaplatenej dane z r. 12 (minimálne 3 eurá)
13 ,

V r. 12 sa uvádza daň daňovníka znížená o daňový
bonus podľa § 33 zákona a daňový bonus na
zaplatené úroky podľa § 33a zákona, vypočítaná
v roku, v ktorom sa podáva toto vyhlásenie; uvádza
sa suma z r. 24 z potvrdenia o zaplatení dane, ktoré
je súčasťou tohto vyhlásenia.
V r. 13 suma nesmie byť nižšia ako 3 eurá.. .

- Dátum zaplatenia dane14 Z riadku 26 potvrdenia o zaplatení dane, ktoré je sú ťoučas
vyhlásenia. V prípade daňového preplatku z ročného
zúčtovania preddavkov na daň sa uvedie dátum 31. marec
zdaňovacieho obdobia, v ktorom sa toto vyhlásenie podáva.

II. ODDIEL - Ú ĽOVIDAJE O PRIJÍMATE
- IČO 2)15

- Obchodné meno (názov)16

Dátum . .Vyhlasujem, že uvedené údaje
v tomto vyhlásení sú pravdivé.

Podpis
daňovníka

1) Podiel do výšky 3 % zaplatenej dane možno prijímateľovi poukázať, ak fyzická osoba
v zdaňovacom období vykonávala dobrovoľnícku činnosť podľa zákona č. 406/2011 Z. z.
v znení neskorších predpisov počas najmenej 40 hodín a predloží o tom písomné potvrdenie,
ktoré je prílohou tohto vyhlásenia.

2) IČO sa zarovnáva sprava a ak obsahuje menej ako 12 čísiel, nepoužité polia ostávajú prázdne.

05 -Titul pred menom / za priezviskom

/

11 - Telefónne číslo

súhlasím so zaslaním údajov (meno, priezvisko a trvalý pobyt) mnou určenému prijímateľovi podielu zaplatenej dane uvedenému v II. oddiele
podľa § 50 ods. 8 zákona (vyznačí sa x)

spĺňam podmienky
1)

na poukázanie 3% z dane (vyznačí sa x)
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Začiatok Nového roka už máme za sebou. Veríme že bude šťastný. 
Tešíme sa na nové zážitky, nové výzvy, nové ciele. Všetci čakáme 
kus šťastia vo svojich životoch. Je dobré, ak si uvedomíme, že čo pre 
to môžeme urobiť. Každý človek potrebuje byť rešpektovaný, ale aj 
užitočný, potrebný. Ak si niekto myslí, že človek s ŤZP nemá čím byť 
užitočný, tak sa veľmi mýli. Najväčšie životné pravdy som sa naučila 
práve od takýchto ľudí, kontaktom s nimi, z ich života. Sú to najväčší 
učitelia a majú môj obdiv a rešpekt, oni, aj ich rodiny. Preto verím, že 
tento rok dokážeme urobiť zasa o niečo viac, aby títo ľudia mohli žiť 
lepší život. A aj o tom je tento časopis. 

Užite si naše nové číslo časopisu, ktoré vyšlo práve pre vás. Náš ča-
sopis a informačný portál INAK OBDARENÍ sú tu BEZPLATNE pre Vás. 
Časopis si môžete dať poslať poštou, dajte nám vedieť na našej bez-
platnej telefonickej linke SPIG s.r.o. 0800 105 707. 

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

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

V časopise nájdete články o pomoci pre Inak obdarených, napríklad 
ako si vybaviť pomôcky pre imobilných pacientov, predstavujeme 
rôzne organizácie, školy, ktoré sa venujú inak obdareným a  veľa 
iných zaujímavých tém.

Ďakujeme Vám za Váš záujem a tešíme sa, ak sme Vám aspoň trošku 
pomohli..

Monika Ponická
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¨ POMÔCKY PRE ŤAŽKO ZDRAVOTNE POSTIHNUTÝCH

Monika Ponická
konateľ a obchodný riaditeľ

Peter Slabina
hlavný konštruktér
technický riaditeľ

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

„Potrebujete bezplatné zameranie,
odskúšanie, aby ste zistili vhodnú
pomôcku, jej cenu a spôsob ako ju získať?“
Náš obchodný zástupca Vás rád navštívi a:
•	 vykoná	bezplatné	zameranie	a vyhotovenie	ponuky,
•	 poradí	najvhodnejšie	riešenie	z hľadiska	praktického	využitia	aj	ceny,
•	 v prípade	potreby	pomôže	s vyplnením	žiadosti	o finančný	príspevok,
•	 v prípade	potreby	pomôže	pri	jednaní	s UPSVaR,
•	poradí ako získať zdvíhacie zariadenie bez doplatku,
•	 bezplatne	pomôže	vašim	členom	vyriešiť	Váš	problém	s bezbariérovosťou.

SPIG s.r.o. ponúka

POMÔCKY PRE ŤAŽKO ZDRAVOTNE POSTIHNUTÝCH
Tulská 2, 960 01 Zvolen • spig@spig.sk • www.spig.sk

BEZPLATNÁ LINKA 0800 105 707

 Hneď zavolajte na našu BEZPLATNÚ linku: 0800 105 707

Na  elektroinštaláciu v  bytoch pre 
telesne postihnuté osoby sa kladú 
nasledovné požiadavky (obr.):
•	spínače	 osadené	 vo	 výške	 max.	

1 200 mm nad podlahodu,
•	zásuvky	osadené	600	-	900	mm	nad	

pod lahou na prístupných miestach,
•	šnúry	na ovládanie	ventilátora	a in-

fražiariča sa musia predĺžiť min. 
do výšky 1 200 mm od podklahy,

•	signalizačné	 akusticko-vizuálne	 za-
riadenie v kúpeľni, prípadne i na to-
alete, pozostávajúce z  elektromag-
netického zvončeka so žiarivkou, 
osadiť nad dvere kúpeľne, resp. 
toalety a  na  schodisko; po  obvode 
kúpeľne vo výške 400 mm od podla-
hy, možno osadiť ťahadlový spínač, 
aby ho mohla postihnutá osoba 
ľahko dosiahnuť i  v  ležiacej polohe 
a uviesť tak do činnosti poplašné za-
riadenie.

„STAVBA BEZ BARIÉR“
  Elektroinštalácia

Výškové osadenie zásuviek a vypínačov

„Nejestvuje veľký talent bez veľkej a silnej vôle.“
(Honoré de Balzac)
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TERAPIE ¨

Sú situácie, pri ktorých musí človek využiť 
svoju	vnútornú	silu.	Určite	k nim	patrí	aj	život	
na vozíku. Keď však človek príde do bodu, 
v ktorom zistí, že svoj život nemusí prispôso-
bovať vozíku, ale vozík svojmu životu, odkry-
jú sa mu mnohé možnosti. Jednou z nich je 
aj metóda, ktorá dokáže takémuto človeku 
spríjemniť život vo viacerých smeroch.

Častým problémom bývajú 
preležaniny a drahé rehabilitácie
Preležaniny vznikajú pôsobením tlaku na 
časť kože, ktorý vedie k jej poškodeniu. V ta-
komto mieste dochádza k nedostatočnému 
krvnému zásobeniu. Aby sa poškodeniam 
predchádzalo, je potrebné dané miesto do-
statočne prekrvovať. Tu účinne pôsobí mag-
netoterapia. 

Čo je to magnetoterapia?
Počuli ste už o  nej? Ide o  doplnkovú me-
tódu, ktorá svoje uplatnenie najčastejšie 
nachádza v kúpeľoch, na liečebných rehabi-
litáciách a našťastie, už aj v pohodlí domova. 
Prečo našťastie? Poisťovňa mnoho rehabili-
tačných úkonov nehradí, navyše, ak chcete 
vidieť výsledky, rehabilitácie by nemali trvať 
len mesiac. Magnetoterapiu, ktorá má klinic-
ky overené účinky môžete používať každý 
deň z pohodlia domova.

„Magnetoterapeutické prístroje sme na 
našom pracovisku na úseku elektroterapie 
používali jeden mesiac. Terapia pulzným 
magnetickým poľom z  tohto pristroja bola 
ordinovaná 50 pacientom. Liečba u každého 
pacienta trvala 10 dní. Podávanie bolo raz 

denne okrem víkendov. U pacientov ustúpili 
alebo sa aspoň zmiernili bolesti, s čím súvisí 
aj zníženie nákladov na analgetiká a elimi-
nácia ich vedľajších účinkov. Nepozorovali 
sme žiadne vedľajšie negatívne účinky po-
čas terapie týmto prístrojom. Ďakujem spo-
ločnosti ORIN za možnosť odskúšať tento 
pristroj pre našich pacientov.“

Fyziatricko-rehabilitačné NSP Bojnice

ToTo by sTe o magneToTerapii 
určiTe mali vedieť:

1. Jej prednosťami sú účinky
Pomocou magnetického poľa účinne pôso-
bíte proti:

• bolestiam
• opuchom
• kŕčom
• zápalom

+ zároveň urýchľujete procesy hojenia 
a podporujete účinky zlepšujúce prietok krvi

2. Ľudia ušetria čas strávený v čakárni
Používanie magnetoterapie je pohodlné. 
Vďaka svojej váhe a  skladnosti môžu byť 
magnetoterapeutické prístroje súčasťou 
každej domácnosti. Človek s  problémami 
pohybového aparátu už nemusí na svoju 
procedúru čakať u  lekára, ale môže sa liečiť 
v pohodlí svojho domova. 

3. Liečba kdekoľvek
Magnetoterapia je prenosná a tak si ju mô-
žete vziať kamkoľvek so sebou. Do práce, na 
dovolenku, na predĺžený víkend. Všade tam, 
kde je dostupná elektrická zásuvka.

4. Bezbolestná forma liečby
Magnetoterapia je bezbolestná forma lieč-
by, ktorá je vhodná takmer pre každého. 

5. Liečba bez vedľajších účinkov
Na rozdiel od liekov, ktoré tlmia bolesť 
a  majú desiatky nežiadúcich účinkov, mag-
netoterapia nemá vedľajšie účinky.

6. Magnetoterapia využíva metódu NTS
Magnetoterapeutické prístroje od sloven-
skej firmy ORIN využívajú metódu pulz-
ného magnetického poľa, ktoré má na 
človeka priame - liečbu podporujúce účinky. 
Ide o  NTS metódu generovania pulzné-
ho elektromagnetického poľa chránenú 
európskym patentom. Vďaka tejto metóde 
je magnetoterapia nenávyková a  rovnako 
účinná aj po rokoch používania.

7. Dlhá životnosť 
Magnetoterapeutické prístroje sú vyrobené 
z  vysokokvalitného a  odolného materiálu, 
vďaka čomu majú dlhú životnosť (desaťročia). 

8. Jednoduchá dostupnosť
Vedeli ste, že magnetoterapeutické prístroje 
si môžete vyskúšať ZADARMO a bez akých-
koľvek záväzkov?

Stačí na webe www.orin.sk
vyplniť formulár

a Váš prístroj je na ceste ku Vám.

Môžete tiež volať na 0917 493 800.

mAgNEToTERAPIA – účinná metóda, ktorú ocenia ľudia 
s preležaninami, ale aj tí, ktorí potrebujú rehabilitovať
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¨ SKUTOčNÝ PRíBEH

Ahojte!

Volám sa Lucia, ale moji priatelia ma oslovujú Luciana. 

V  jedenástich rokoch som zostala na vozíku, vplyvom ochorenia 
zvaného svalová dystrofia. Napriek tejto závažnej chorobe som 
vyštudovala operný spev na Súkromnom konzervatóriu Dezidera 
Kardoša v  Topoľčanoch. Boli to láskavé roky plné hudby, inšpirá-
cie, koncertovania a  spolupráce s  mnohými významnými umelca-
mi v oblasti hudby, ako napríklad Jaroslav Dvorský, Peter Konček či 
Tony Popovič. 

Naspievala som titulné skladby v Dysneyovke Cililig a po štúdiu som 
pracovala,	ako	učiteľka	spevu	na	ZUŠ	neďaleko	svojho	bydliska.	Prá-
ca s deťmi ma mimoriadne bavila, pretože odovzdávať nadobudnu-
té skúsenosti mladej generácii bolo obohacujúce. Deti sú ako nepo-
písaný list papiera a pokiaľ ich rodič, či pedagóg napĺňa správnymi 
hodnotami, dieťa sa môže plnohodnotne vyvíjať a  už v  mladom 
veku zostavovať svoj rebríček hodnôt, ktorý pomaličky praktizu-
je vo svojom živote. Hudba by mala byť nezameniteľnou súčasťou 
aj dnešnej generácie, pretože práve ona  povznáša ducha, napĺňa 
dušu, rozširuje predstavivosť, fantáziu a v neposlednom rade kogni-
tívne, či matematické zručnosti.

Po	odchode	zo	ZUŠ-	ky	som	začala	pracovať	na	svojich	projektoch	
a práca v nahrávacom štúdiu mi zaberala väčšinu času. Kolotoč kon-
certov, nahrávania hoci bol krásny, bol už pre mňa časom veľmi vy-
čerpávajúci a potrebovala som pauzu. Som však človek, ktorý potre-
buje neustále nové podnety a vzruchy, aby som cítila „krv v žilách“, 
tak	som	sa	rozhodla	študovať	na	Univerzite	Komenského	odbor	mu-
zikológia. Bohužiaľ, pre akútny nedostatok osobných asistentov, aj 
v hlavnom meste, som musela štúdium ukončiť a odísť z internátu. 
A tak som sa vrátila domov. 

Človek niekedy vo svojom živote zostane na rozhraní rôznych ciest 
a  hľadá si svoje miesto, identitu, komunitu kam by mohol patriť. 
Vtedy sa na povrch vynárajú aj otázky duchovna, čo mňa privied-
lo k Bohu. On je momentálne ten, na ktorého sa denne obraciam 
a získavam vnútorný pokoj, hoci naokolo môže zúriť búrka. Zistila 
som, že vplyv a sila modlitby je tak výrazná, že sa stala každodennou 
súčasťou môjho života. 

Mojím celoživotným krédom bolo: „Nikdy sa v  živote nevzdávať“ 
a  toho sa držím dodnes. Život nám môže priniesť rôzne úskalia 
a prekážky, s ktorými sa ako hendikepovaní stretávame denne, ale 
nikdy nás to nesmie zraziť na kolená natoľko, že zostaneme zacyk-
lení, či nebodaj v depresiách sedieť doma a premýšľať nad zbytoč-
nosťou nášho bytia. Každý jeden z nás tu má svoje miesto a zmysel.

Momentálne som začala pracovať pre spoločnosť SPIG a to ma na-
pĺňa radosťou a novou, sviežou chuťou prinášať do našich životov 
uľahčenie našich každodenných povinností a nevyhnutností.

Lucia Kmeťová

LuCIANA

šťastný nový rok

každý nový začiatok má v sebe nádej na veľký úspech, zdravie, šťastie, 
na všetky dobré, na pozitívne veci a zmeny... preto vám na začiatku roka 2022

prajeme rok plný úspešných, pozitívnych a šťastných zmien

redakcia časopisu inak obdarení
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Schodolez je skvelý každodenný pomocník o tom niet pochýb. Ste 
na 100% rozhodnutý,  že by ste chceli toto zariadenie vlastniť? Cena 
schodolezu nie je nízka a ešte v súčasnej dobe, keď nás všetkých trá-
pi súčasná pandémia a dôsledky plynúce z opatrení.

Na schodolez môžete dostať štátny príspevok až do výšky 
11 617,88 €. A členstvom v našom Klube SPIG môžete získať až 10% 
z ceny schodolezu. Takže od nás môžete náš schodolez mať dokonca 
aj zadarmo.

Podmienky pre získanie príspevku 
na schodolez:
•	 ak je osoba s ŤZP odkázaná podľa komplexného posudku na zdví-

hacie zariadenie;
•	 ak sa zdvíhacie zariadenie neposkytuje ani nepožičiava na základe 

verejného zdravotného poistenia a nie je porovnateľné so zdvíha-
cím zariadením poskytovaným z verejného zdravotného poistenia,

•	 ak osobe s  ŤZP nie je poskytovaná celoročná pobytová sociálna 
služba (s  výnimkou poskytovania tejto služby nezaopatrenému 
dieťaťu na účely plnenia povinnej školskej dochádzky alebo sústav-
nej prípravy na povolanie),

•	 ak úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vydá právoplatné rozhodnu-
tie o poskytnutí príspevku.

Na tento príspevok nemáte nárok ak:
•	 ak Váš príjem ako ŤZP osoby prevyšuje päťnásobok životného mini-

ma. V dobe písania tohto článku je výška životného minima: 218,06 
€, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu,

•	 151,12 €, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú osobu,
•	 99,56 €, ak ide o dieťa.
•	 ak zariadenie bolo kúpené pred dňom vypracovania komplexného 

posudku.

Žiadosť o  príspevok na kúpu schodolezu je potrebné podať pí-
somne na príslušnom úrade. Odporúčame Vám, aby ste sa pred po-
daním žiadosti informovali na príslušnom úrade práce, sociálnych 
vecí a rodiny o všetkých prílohách ku žiadosti, ktoré je k nej potrebné 
priložiť. Odkaz na stiahnutie žiadosti dostupný na https://www.upsvr.
gov.sk/buxus/docs/SSVaR/tlaciva/Ziadost_o_PP_na_K.pdf

SCHodoLEZ
Cena schodolezu alebo ako sa 
dostať ku schodolezu čo najľahšie

využiTe služby klubu spig, 
kTorý vám získa prosTriedky na doplaTok 

do 10 % zo sumy zariadenia
V prípade záujmu vyplňte formulár na www.spig.sk alebo 
zavolajte na bezplatnú linku 0800 105 707, následne 
Vás bude kontaktovať 
a BeZPLATNe VÁS NAVŠTÍVI 
náš obchodný zástupca 
kdekoľvek na Slovensku. 
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Obráťte sa na nás a dosta-
nete sa do rúk ľudí, ktorí 
svoju prácu milujú a srdcom 
pomáhajú. 

Ste odkázaní na invalidný vozík a potrebujete zistiť Vašu hmotnosť? 

Pre kvadruplegika bez pomoci je to takmer 
nemožné. A  hlavne keď ide o  imobilného 
človeka s  vyššou hmotnosťou. Takáto situ-
ácia môže byť veľmi náročná aj s pomocou 
osobného asistenta. S  našou pomocou už 
váženie imobilných osôb nemusí byť nočná 
mora.

VÁŽeNIe IMOBILNých OSôB Je MOŽNé 
AJ VďAKA STROPNéMu ZDVIhÁKu. A to 
takým spôsobom, že sa imobilná osoba po-
sadí do vaku a zdvihne sa z vozíka pomocou 
stropného zdvíhacieho zariadenia. Takýto 
spôsob váženia imobilných je oveľa bez-
pečnejší a pohodlnejší. S nami sa už nemu-
síte báť o  vašu bezpečnosť. Vďaka váhe na 
zdvíhacie zariadenie nemusíte už riskovať 
s nebezpečnými manévrami alebo pošmyk-
nutím.

Postup pri vážení
Počas sedenia na vozíku sa imobilnej osobe 
zasunie vak, následne sa podsunie popod 
nohy a  záchytné body sa zapnú o  rameno 
stropného zdviháka. Následne môžete imo-
bilného nadvihnúť z vozíka vďaka stropnému 
zdviháku, a  tým ho aj odvážite. Displej váhy 
reaguje okamžite a je presný.

Presná váha imobilnej osoby je veľmi dô-
ležitá aj kvôli liekom, ktoré sa dávkujú na 
základe hmotnosti, taktiež kvôli niektorým 
vyšetreniam, ako je vyšetrenie počítačovým 
tomografom (CT). S takouto váhou je možné 
váženie imobilných osôb až s presnosťou na 
0,10Kg. A  takéto váženie je aj mimoriadne 
bezpečné. 

výhody váhy na stropný zdvihák:
•	 nosnosť až 300 kg, 
•	 veľký, dobre čitateľný displej,
•	 veľmi jednoduché váženie,
•	 váha je medicínsky presná,
•	 spoľahlivé a presné váženie,
•	 ľahká použiteľnosť.

S nami Vás nemusí trápiť ani 
financovanie
Členovia klubu Spig majú nárok na do-
platok do výšky 10%. Pomôžeme Vám, 
ako si vybaviť príspevok na stropné zdví-
hacie zariadenie. So štátnym príspevkom 
a  s  naším doplatkom môžete mať všetko 
zadarmo. Ak chcete vedieť viacej informá-
cií, tak neváhajte a volajte na bezplatné te-
lefónne číslo 0800  105  707 alebo napíšte 
na spig@spig.sk

NAkLAdANIE VoZíkoV do AuTA
Auto je neoddeliteľnou súčasťou života každého človeka. V dnešnej 
dobe auto používame takmer každý deň. Platí to dvojnásobne, ak 
ste na invalidnom vozíku a potrebujete sa rýchlo presunúť do prá-
ce, alebo školy. V tejto sérii článkov (ZŤP nielen za volantom) Vám 
poradíme typy na rôzne užitočné úpravy auta. Či už ste ZŤP a šofé-
rujete, alebo ste len pasažier určite oceníte naše typy. Tieto články 
sú určené ako pre šoférov, tak aj pre pasažierov. 

Kladiete si otázku, čo ale s invalidným vozíkom? Existuje viacero rie-
šení. Nezúfajte. 

Podľa typu sú jednotlivé možnosti vhodné buď pre nakladanie 
s asistentom, alebo nakladanie samostatne.  

Nakladač mechanického vozíka na strešný 
nosič – strešný box
Ak máte malý kufor poradíme si aj s  tým s naším strešným boxom. 
Nakladač vozíka do strešného boxu vám zabezpečí samostatný život.

Vďaka tejto pomôcke klient môže byť úplne samostatný pri presú-
vaní sa autom. Po presadnutí do vozidla, diaľkovým ovládaním vy-
šle povel na spustenie mechanizmu, ktorý sa vysunie zo strešného 
boxu a naloží vozík.

VážENIE ImoBILNýCH ERgoLET LuNA

ÚPRAVA AuTA PRE ZŤP 
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•	Nakladanie vozíka je jednoduché a  fyzicky nenáročné, prebieha 
plne automaticky.

•	 Je potrebné len zložiť vozík a zapojiť ho na háčik, strešný box sa 
sám otvorí, naloží vozík a zatvorí sa, stačí držať tlačidlo diaľkového 
ovládania.

•	Diaľkové ovládanie je pripojené káblom.
•	Ovláda sa z pozície vodiča.

Nakladač mechanického vozíka do zadných 
bočných posuvných dverí 
Chcete mať Váš vozík radšej vo vnútri auta ako na streche? Aj ten-
to nakladač Vám zabezpečí úplnú samostatnosť. S týmto riešením 
máte voľnú strechu. A takisto aj v batožinovom priestore auta bude-
te mať dostatok miesta.

Vďaka tejto pomôcke klient môže byť úplne samostatný pri presú-
vaní sa autom. Po presadnutí do vozidla, diaľkovým ovládaním vyšle 
povel na spustenie mechanizmu, ktorý sa vysunie z bočných zad-
ných dverí a naloží mechanický vozík.

•	Naloženie vozíka aj do minimálnych priestorov do zadných dverí.
•	Nakladanie vozíka je jednoduché a fyzicky nenáročné.
•	 Je možné si zvoliť ovládacie tlačidlo v interiéri vozidla, alebo diaľ-

kové ovládanie na kábli.
•	 Zdvihák vozíka do zadných bočných posuvných dverí je možné  

ovládať z pozície vodiča.

Zdvihák na nakladanie elektrického vozíka do 
kufra auta
Tento zdvihák – žeriav, je plne motorický, aj na zdvih vozíka a aj na 
otočenie do kufra. Nevzniká teda žiadna fyzická námaha. Zdvihák 
na nakladanie sa skladá z  odnímateľného ramena, teda nezaberá 
priestor v kufri. Ďalšou časťou je pohon, ktorý má len 10x15 cm pô-
dorysne a 15 cm na výšku, čiže tiež zaberá minimum miesta v kufri.

Elektrický vozík sa upína pomocou háčika zdviháka, ktorý sa vysúva 
z ramena zdviháku.

Pre každý typ elektrického vozíka sa upravuje uchopenie na mieru 
podľa ťažiska vozíka.

odnímateľná hliníková rampa pre nakladanie 
vozíka do kufra auta 
Máte elektrický vozík a neviete čo s tým, ako ho naložiť do auta, na-
koľko je tento vozík výrazne ťažší? Odporúčame: Odnímateľná hliní-
ková rampa pre nakladanie vozíka do auta.

Vďaka tejto pomôcke môže asistent presunúť elektrický vozík do 
kufra auta ručne po rampe.

Nakladanie vozíka je jednoduché a fyzicky nenáročné.

Zaregistrujte sa bezplatne v KLuBe SPIG   è   Pomoc	S PRíSPeVKom	a doPlatKom

Volajte bezplatne 0800 105 707
alebo	píšte	SPIG	s.r.o.,	tulská	2,	Zvolen	•	e-mail:	spig@spig.sk

www.spig.sk
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Obmedzenia, sociálna izolácia, tváre za rúškami v súčasnom, covidovom období sa nevyhli ani klientom Impulzu, Združenia na po-
moc ľuďom s mentálnym postihnutím v Petržalke. Upadali do neuróz, apatie alebo silnej excitovanosti. Umenie však opäť preukázalo 
svoju silu a hlboké terapeutické možnosti. 

Projekt „Tvorivosť nepozná lockdown“ je 
zdokumentovaním vnútorného života ľudí 
s  mentálnym postihnutím cez ich obrazy, 
keramiku a písomné odkazy druhým. Akade-
mická	 maliarka	 Šarlota	 Štrompachová	 (ga-
rant projektu) s arteterapeutkou Janou Ma-
rekovou, liečebnou pedagogičkou Ľubicou 
Maštalírovou a  špeciálnou pedagogičkou 
Danou Korychovou v  pandemickom obdo-
bí navýšili objem hodín arteterapie a  rozší-
rili používané techniky tvorby. V  prvej fáze 
stretnutí sa zamerali u klientov na vzájomné 
portrétovanie. Používajúc zaujímavú tech-
niku batikovanej maľby klientov motivovali 
k  tomu, aby do pozadia portrétu znázornili 
predmety, ktorú sú pre portrétovaného ty-
pické a  ktoré má rád. Spočiatku boli klienti 
rozpačití, ale neskôr sa tešili z  toho, ako sa 
navzájom poznajú. Tieto techniky prehlbo-
vali a  prehlbujú podporné vzťahy v  komu-
nite,	 humor	 a  relaxáciu...	 Rovnako	 potreba	

hmatových podnetov, dotykov s hlinou pô-
sobí upokojujúco a  ovplyvňuje emociona-
litu klientov a  ich manuálne zručnosti. Cez 
ruky vkladajú do hliny svoje predstavy, sny 
a túžby a vytvárajú si od negatívnych zážit-
kov odstup. 

Šarlota,	 Jana,	 Ľubica	a dana	umožnili	 vznik	
jedinečným dielam, ktoré budú sprístupne-
né v  novembri na výstave „Tvorivosť nepo-
zná lockdown „v jednom z reprezentačných 
priestorov Starého mesta v Bratislave. Expo-
náty budú aj nositeľmi písomného odkazu 
autora pre druhých. Priebeh výstavy zdoku-
mentuje Laura Belišová, profesionálna ume-
lecká fotografka, ktorá s  Impulzom dlhodo-
bo spolupracuje.

Výnimočnosť celého procesu tvorby, ako 
reflexiu zaznamenala profesionálna výtvar-
níčka	Šarlota	takto	-	autorka	Keri	Smith	píše	
v  jednej zo svojich kníh: „Celý život ťa učili, 

aby si nerobil neporiadok a  chyby: Dávaj 
si pozor! Kresli tak, aby si nevyšiel za čiaru! 
Urob to najlepšie ako vieš a to za každú cenu! 
Nechytaj nič, z čoho by si sa mohol zašpiniť!”

A  potom nastavuje 3 nové pravidlá pre 
tvorbu:
1. Nesnaž sa vytvoriť niečo krásne.
2. Príliš nepremýšľaj (neexistuje nič „nespráv-

ne”).
3. Pokračuj za každých okolností.

S Keri Smith môžem iba súhlasiť.

Jej slová jednoducho a jasne vystihujú pravú 
podstatu toho, o čo ide aj mne.

Som vďačná, že som dostala možnosť pra-
covať a  tvoriť s  klientami chránenej dielne 
Impulz.

Podobne ako ja sú to ľudia plní jednodu-
chosti aj zložitosti, slobody aj neslobody, 
odvahy aj plachosti.

Anotácia projektu „TVoRIVoSŤ NEPoZNá LoCkdowN“
(impulz, Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v petržalke)
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Zapojte sa a pomôžte aj Vy formou darovania 2% z daní, aby sme spoločne uľahčili život ľuďom 
a ich	rodinám,	kde	nie	vlastnou	vinou	prišli	o to	najcennejšie,	ZdRaVIe.	
Vďaka vašim príspevkom budeme môcť pomôcť s doplatkom pre ZŤP pri kúpe zdvíhacích zariadení, ktoré pomáhajú 
zlepšiť kvalitu života. Bez našej pomoci by si to mnohí nemohli dovoliť a vyjsť z bytu (často ťahaním po schodoch, či no-
sením susedmi a pod.) či obyčajná hygiena by bol pre týchto ľudí a ich rodiny neriešiteľný problém.

S našou pomocou so zakúpením zdvíhacieho zariadenia sa ich život skutočne veľmi zlepší.
Veríme, že sa im bude ľahšie dýchať, ak budú vedieť, že majú v nás oporu.

Spoločnými silami môžeme pomôcť zlepšiť kvalitu života mnohým osobám s neľahkým osudom.

inak obdarení, občianske združenie  •  IČO: 42396204 
Sídlo: Tulská 2, 96001 Zvolen  •  Tel.: 0903 221 795  •  E-mail: inakobdareni@gmail.com  •  www.inakobdareni.sk

občianske združenie INAk oBdARENí

Vždy zas a znovu sa môžeme spoločne vydať 
na našu kreatívnu cestu prostredníctvom 
najrozličnejších techník s nezaručeným a ne-
predvídateľným výsledkom.

Niekedy sa stáva najväčším nepriateľom 
biela plocha plátna, vzbudzuje príliš veľ-
ký rešpekt, zväzuje slobodu. Veľký štetec, 
špachtľa, valčeky spolu s  množstvom farby 
vždy pomôžu vytvoriť priateľskejší podklad 
pre	našu	prácu.	Už	v tejto	fáze	tvorby	narazí-
me na množstvo náhod, ktoré nás vedú.

Učíme	sa	napriek	chybám	a omylom	pokra-
čovať ďalej. „Niekedy je chyba, keď žiadnu 
chybu neurobíš”, napísal W. Saroyan.

Možnosť robiť chyby nám pomáha zvyknúť 
si na riziko a to nás učí robiť väčšie a odváž-
nejšie kroky.

Pri práci s klientami je pre mňa najvzácnejšie 
to, že prostredníctvom našich výtvarných 
workshopov sa z nás stali priatelia.

Počas našej spoločnej tvorby častokrát otvá-
rajú svoje srdcia a  ja môžem vstupovať do 
ich sveta, počúvať a  zdieľať s  nimi ich ná-
deje, radosti, každodenné problémy, obavy 
a smútky.

Je to ako malý(?) zázrak, keď v procese tvorby 
prekračujú svoje znevýhodnenie a lámu kaž-
dú predstavu o tom, kde sú hranice ich schop-
ností a posúvajú ich do nečakaných rovín.

Eva Fiedlerová, spoluautorka projektu

Projekt bol podporený Ministerstvom kultúry SR v rámci programu 
„Kultúra znevýhodnených skupín“.

Video z výstavy nájdete na: https://www.youtube.com/watch?v=hz0f-WzInWc
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Mama sedí pri počítači. Zapáčilo sa jej hľa-
dať	pomôcky,	ktoré	by	nám	uľahčili	život.	Už	
máme stoličku, kočiar, zdvihák. To sú všetko 
veci, ktoré mame pomáhajú pri manipulácii 
so mnou. Teraz premýšľa nad tým, ako by 
ma mohla prevážať po schodoch. Vraj to ide. 
No ešte nevieme ako. Mama s niekým tele-
fonuje: „Potrebujeme schodiskovú plošinu. No 
v jednej firme nám povedali, že ju nikdy nebu-
deme mať, lebo máme úzke schodište. Prosím, 
pomôžte nám.“ Jedna pani jej odpovedá: 
„Zajtra k vám posielam nášho technika. Pozrie 
a uvidíme, čo sa bude dať robiť. Verím tomu, že 
vám pomôžeme.“ Mama sa potešila. 

Je ráno. Prišiel veľmi milý ujo. Prechádza sa 
po schodoch. V  ruke drží meter. Niečo za-
pisuje na papier. Každú chvíľku meria šírku 
schodov, premýšľa, krúti hlavou. Mama je 
netrpezlivá. Pýta sa: „No čo na to hovoríte? 
Môžeme sa tešiť na plošinu?“ On jej odpo-
vedá: „Keď sa chce, všetko sa dá.“ Odchádza 
a lúči sa so mnou so slovami: „Katka, ešte sa 
uvidíme.“

Prešlo niekoľko dní a  mame zvoní telefón: 
„Pani Burianeková, máme pre Vás dobrú sprá-
vu. Môžete si vybaviť peňažný príspevok na 
kúpu zdvíhacieho zariadenia. Plošinu vyrobí-
me na mieru.“ Mama je šťastná. Teší sa. 

Začal kolotoč vybavovania. Mama mi hovorí: 
„Katka, nechám ťa s ockom doma. Ja idem na 
úrad vybaviť schodiskovú plošinu.“ Ocko krúti 
hlavou. „Čo to zasa budeme mať nové?“ priho-
vára sa mi. Ja prižmúrim oči a ticho čakám.

Mama prišla domov s kopou papierov. Naj-
skôr vypisuje žiadosť o  príspevok na kúpu 
zdvíhacieho zariadenia. K  nej musí doložiť 
lekársky nález od pani doktorky, ktorá vy-
píše všetky moje diagnózy. No a ešte treba 
vyplniť tlačivo o majetku. „Kebyže sme boha-
tí, nežiadame príspevky od štátu,“ pohoršuje 

sa ocko. „No čo už, keď to žiadajú, vyplníme, 
podpíšeme,“ hovorí mu mama. Moja mama 
je	šikovná.	Už	sa	naučila,	ako	treba	požiadať	
o pomoc.	Rada	píše	články	o tom,	aké	mám	
zdravotné problémy a čo všetko nám pomá-
ha alebo akú pomôcku ešte potrebujeme na 
zlepšenie kvality života. 

Prešli dva mesiace od prvej návštevy pána 
Slabinu z  firmy SPIG. Počujem zazvoniť 
zvonček. Poštárka priniesla úradnú zásielku. 
Mama otvára obálku. S úsmevom na tvári mi 
hovorí: „Katka, podarilo sa nám to. Budeme 
mať plošinu.“ Spokojne sedím v stoličke a sle-
dujem mamu. Je šťastná. Telefonuje: „Dobrý 
deň, pani Ponická, už máme schválený príspe-
vok. Môžete nám vyrobiť plošinu.“ 

„Super, teším sa s  Vami. Onedlho ju budete 
mať doma,“ počujem hlas v telefóne. Prejde 
mesiac a pred domom zastavuje auto. Ocko 
pomáha chlapom vykladať veci a  nosiť ich 
do chodby. Celý deň počúvam vŕtanie alebo 
búchanie. Konečne ma večer mama dáva do 
kočiara a  hovorí mi: „Katka, ideme odskúšať 
plošinu.“ To fakt? Nespadneme? Bojím sa. 
Neviem, či môžem veriť tomu, že je to bez-
pečné.	Ujo	Slabina	hovorí:	„Katka, poď, ideme 
sa povoziť.“ Kočiar so mnou dávajú na rampu. 
Zapnú vypínač a ja ani nedýcham. Sledujem, 
čo sa ide diať. Pomaly sa vezieme na po-
schodie. V zákrute mama posúva kočiar, aby 
sa nedotýkal steny. Plynule bez problémov 
prejdeme aj druhú zákrutu a o chvíľku sme 
hore. 

Vydýchla som si až v mojej izbe. Celkom sa 
mi to zapáčilo. Je paráda len tak ležať v ko-
čiari a  voziť sa hore - dole. No a  pre mamu 
veľká pomoc. Nemusí ma nosiť na rukách. 
Som	dosť	ťažká	a dlhá.	Už	je	so	mnou	zlá	ma-
nipulácia. Konečne máme doma pomôcku, 
ktorá jej bude šetriť chrbticu. Mamu obdivu-
jem, že ma ešte vládze prenášať. 

Pani Ponická prišla skolaudovať plošinu a ko-
nečne sa s mamou aj prvýkrát stretli. Veľa sa 
spolu rozprávajú. Hútajú nad tým, ako začať 
spolupracovať. Pani Ponickej sa veľmi páči 
náš web a to, že mama pomáha aj iným ľu-
ďom. Obidve sa tešia, že sú na jednej vlnovej 
dĺžke. Majú rovnaké záujmy a chcú sa dopĺ-
ňať. Nadväzujú spoluprácu. 

Mama je čoraz častejšie na počítači, ako 
bola predtým. Mne to vôbec nevadí, práve 
naopak. Som šťastná, že nemusí premýšľať 
len nad tým, aké má so mnou starosti. Čo to 
píše? Čo to robí?

žIVoT oČAmI ANjELA - Po SCHodoCH SA LEPšIE VoZí
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Je veľa rodín, ktoré prechádzajú rôznymi 
náročnými životnými skúškami. Či sú to 
zdravotné	 problémy,	 alebo	 zlá	 finančná	
situácia. Ale aj týrané osoby, ktoré sú veľa-
krát bezradné. Nevedia sa naštartovať do 
nového života. Nemá ich kto nakopnúť. 

My chceme byť oporou každému, kto nás 
o pomoc požiada. Spoločnými silami sa dá 
zvládnuť všetko. 

2% z daní
Každoročne pomáhame formou zbierania 
2% z daní. Peniažky prerozdeľujeme do ro-
dín, ktoré pomoc potrebujú. 

Budeme radi, keď sa k nám pripoja darco-
via, ktorí sa v novom roku 2022 rozhodnú 
darovať 2% z  daní nášmu občianskemu 
združeniu. 

Nech človek v  núdzi vie, že existujú 
DOBRÍ ĽuDIA, ktorí radi pomôžu. 

Údaje pre SZČO, PO, FO, ktoré si podáva-
jú sami daňové priznanie, t.j. údaje, ktoré 
uvedú v  daňovom priznaní v  príslušných 
oddieloch, podľa typu DP:

Obchodné meno (názov): 
Spolu to zvládneme – Burko, 
občianske združenie
IČO: 42313236

KONTAKT: Iveta Bartalová
Bánik 1548/14, 976 52 Čierny Balog
t.č. 0903534767, email: burko@burko.sk
Web: www.burko.sk

Cieľ činnosti združenia
Pomáhať a  podporovať rozvoj osobnos-
ti bez rozdielu na vek, postihnutie a pod. 
Prostredníctvom činností združenia rea-
lizovať aktivity podporujúce socializáciu, 
integráciu, rehabilitáciu, vzdelanie. 

•	 Podpora detí a  mládeže bez rozdielu 
veku, zdravotného stavu. 

•	 Podpora rodín so zdravotne postihnutou 
osobou.

•	 Finančná a materiálna pomoc a podpora 
pre rodiny v sociálnej núdzi.

•	 Kúpa pomôcok pre deti do školy.
•	 Kúpa štandardného vybavenia do do-

mácnosti.
•	 Príspevok  na ubytovanie.
•	Aktivity pre rodiny v  núdzi v  sociálnej 

a výchovno–vzdelávacej oblasti.

Cieľová skupina:
•	 deti a mládež,
•	 zdravotne postihnuté osoby bez rozdielu 

na vek a druh postihu,
•	 rodiny s  osobou s  ťažkým zdravotným 

ochorením,
•	 rodiny v sociálnej (hmotnej) núdzi, 
•	 týrané matky, 
•	 náhradné rodiny,
•	 deti z detských domovov.

Je december 2013. Vonku sneží. No mne to 
nevadí. Ležím v posteli a driemem. Zrazu po-
čujem zazvoniť zvonček. Asi prišla návšteva. 
Mama ide vonku. O chvíľku už stojí pri mne. 
V ruke drží veľkú obálku a niečo z nej vyberá. 
Čo to je? Mama má slzy v očiach. „Čo sa deje, 
mama?“ sledujem a čakám, čo mi odpovie.

Mama si ku mne sadla a listuje v časopise. „Kat-
ka, pozri, tu si Ty s Bárkou. Napísala som o Tebe 
článok. A on vyšiel v časopise Inak obdarení. 
Je to časopis, ktorý odteraz budeme my dve spo-
lu tvoriť. Čo ty na to? Budeš mi pomáhať?“ 

Áno, áno, mama, budem. 

Som na mamu veľmi hrdá. Oplatilo sa jej na-
učiť pracovať s  počítačom. Teraz svoje skú-
senosti odovzdáva ďalej. Vidím v  jej očiach 
iskričky. V  hlave jej prúdia myšlienky, aké 
články písať, koho zviditeľniť? Čoraz častej-
šie telefonuje s  novými ľuďmi. Píše emaily, 
obzerá fotky. Kontroluje články a  komuni-
kuje	s grafičkou,	vďaka	ktorej	máme	krásny	
vzhľad časopisu. Mama je úspešná. Posúva 
sa v živote ďalej. 

Všetko ide tak rýchlo a  plynule. Mama skú-
ša vytvoriť brožúrku s informáciami pre ľudí 
s  ŤZP.	 Už	má	 pripravený	 názov	SPOLu TO 
ZVLÁDNeMe. Články sú pokope, no ešte 
tomu niečo chýba. Mama premýšľa. Zatvára 
súbor	 s  brožúrkou.	 Radšej	 sa	 zameriava	 na	
pokračovanie ďalšieho čísla časopisu. 

Február 2014 je výnimočný tým, že sa mama 
konečne rozhodla založiť občianske zdru-
ženie na pomoc pre deti a rodiny s podob-
ným osudom ako máme my. No aký mu dať 
názov? 

Prvotný názov Burko jej neprešiel na Minis-
terstve vnútra. Vraj to nedáva zmysel. Treba 
ho zmeniť. Vtom si mama spomenula na bro-
žúrku, ktorú už skoro vymazala z  počítača. 
Odosiela na ministerstvo stanovy s názvom 
Spolu to zvládneme - Burko.	Už	len	počkať	
na schválenie. O niekoľko dní prichádza od-
poveď s dátumom registrácie 14.2.2014. 

V  deň zaľúbených vzniklo naše občianske 
združenie. Mama sa teší. Sesternica Katka 
ju učí robiť účtovníctvo, písať zápisnice. Ona 

mamu nakopla k tomu, aby sme mali vlastné 
združenie. Ľudia nám budú môcť pomá-
hať aj darovaním 2% z  daní. Postupne sa 
zviditeľňujeme na internete a aj v časopise. 
Mama využíva rôzne možnosti získavania 
príspevkov. Píše projekty. Jeden jej schválili 
a  dostali sme optické vlákna. To sú krásne 
svetielka, ktoré mi pomáhajú stimulovať 
zrak. O nich vám viac porozprávam inokedy.

ČASoPIS INAk oBdARENí

SPoLu To ZVLádNEmE – BuRko občianske združenie
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Pred sviatkami bežal milý projekt „VIANOČ-
NÝ SEN DEŤOM“ spolu s  Nadáciou Anjel-
ské Krídla. 

„VIANOCE SPÁJAJÚ RODINU, ĽUDÍ A PRIA-
TEĽOV.“ 

„Pomáhajú nám uctiť si a ešte viac si uvedomiť 
tú skutočnú lásku a  hodnotu v  našich živo-
toch.“ Spomíname si na blízkych a ďakujeme 
za ľudí, ktorí sú ešte stále pri nás. 

Na konci decembra sa každý z  nás teší na 
Vianoce, ale najviac sa na ne tešia deti.

Každé dieťa je obrovský dar Y. Nezabud-
nuteľné sú tie iskričky v  očkách a  radostný 
úsmev. 

Na celom svete je zvykom vyzdobiť via-
nočný stromček v  podobe smrekov, či jedlí 

a  rozdávať vianočné darčeky blízkym. Je to 
obdobie radosti, pokoja a hlavne lásky v kru-
hu najbližších.

Darcovia plnili „VIANOČNÝ SEN DEŤOM“ Y 
spolu s Nadáciou Anjelské Krídla. Vybrali  si 
detičky,	ktoré	prekvapili	daRČeKom.	

Samozrejme všetko prebiehalo so súhlasom 
rodín. Deti mali veľkú radosť z  prekvapení 
a rodiny nám písali a posielali pozdravy. Veľ-
mi sa tešíme, že sme mohli spolu s darcami 
urobiť radosť a zároveň pomôcť. 

„NAJKRAJŠIE DARČEKY SÚ UKRYTÉ HLBO-
KO V NAŠICH SRDCIACH. JE TO LÁSKA, PO-
KORA, VĎAKA A ÚCTA K ĽUĎOM A VŠETKÉ-
MU ŽIVÉMU.“ 

Foto: prostooleh - www.freepik.com

VŽDY, keď si sadám k  jedlu, alebo si dávam 
v  pokoji	 kávu	 PoĎaKUJem	 Sa.	 Keď	 vidím	
deti,	 že	 sú	 usmiate	 PoĎaKUJem	 Sa.	 Keď	
padáme od únavy, ale máme krásny pocit 
v duši, že sme mohli niečo zmysluplné uro-
biť,	PoĎaKUJem	Sa.	Keď	môžeme	byť	súčas-
ťou pomoci človeku aj všetkému živému, čo 
potrebuje	 podať	 pomocnú	 ruku	 PoĎaKU-
JEM SA, že sme mali možnosť byť oporou. 
ĎaKUJem	 ráno,	 ĎaKUJem	 večer,	 ĎaKUJem	
stále, aj za tie náročné chvíle, ktorými každý 
z nás musí sem tam prejsť, pretože potom tie 
krásne a pokojné sú veľmi vzácne. 

„Nikto nie je viac, nikto menej. Našu hlbokú 
úctu má každý, kto nie je ľahostajný k osudom 
toho, kto potrebuje podať pomocnú ruku.“

ÁNO, každá živá bytosť je darom. 

StaČí	 KU	 tomU,	 IBa	 tRocHU	 NaŠeJ	 ĽUd-
SKOSTI

ďakujem v mene celého tímu Nadácie An-
jelské Krídla, že spolu s nami nezištne pomá-
hate.	Rok	2021	bol	veľmi	náročný	pre	rodiny,	
pre ľudí, celú spoločnosť. 

„Žiaden človek sa neochudobňuje, keď je dob-
rý k druhým. Láska, ktorú darujeme ostatným, 
sa nám niekoľkonásobne vráti. Ak konáme čis-
tým srdcom, nič neočakávame naspäť. Láska 
vyháňa strach, bolesť a dáva NÁDEJ.“

Ďakujeme Vám a  prajeme každému veľa 
zdravia a lásky v roku 2022. 

Správkyňa Nadácie Anjelské Krídla 

Y ĎAkujEmE Y Nadácia aNjelské krídla

Naše roztomilé nadačné bodkované modré 
medvedíky s červenou stužkou, ktoré už dva 
roky robia radosť deťom po celom Sloven-
sku, navrhla a šije naša dobrovoľníčka Emka. 

Je študentkou 4-tého ročníka na strednej 
zdravotníckej	 škole	v Žiline.	Šije	 ich	vo	svo-
jom voľnom čase. Sú ušité z kvalitnej bavlne-
nej látky. Sú veselé a príjemné. Každé dieťa 
má z neho obrovskú radosť a my sa tešíme, 
že rozdávajú toľko úsmevu po celom Sloven-
sku. Medvedíky sú navrhnuté a šité pre deti 
z Nadácia Anjelské Krídla. 

Y Nech sa pomoc a láska šíri medzi ľudí Y

NAdAČNÉ mEdVEdíky robia radosť 
deťom už dva roky 

Slovenských Dobrovoľníkov 30
01003 Žilina

info@nadaciaanjelskekridla.sk
www.nadaciaanjelskekridla.sk

fb: Nadacia Anjelské Krídla
Insta: Nadacia_anjelske_kridla

Vianočný sen    
deťom 



Zapojte sa a pomôžte aj Vy formou darovania 2% z daní, 
aby sme spoločne uľahčili život ľuďom a  ich rodinám, 
kde nie vlastnou vinou prišli o to najcennejšie, ZDRAVIE. 

Vďaka vašim príspevkom budeme môcť pomôcť s do-
platkom pre ZŤP pri kúpe zdvíhacích zariadení, ktoré 
pomáhajú zlepšiť kvalitu života. Bez našej pomoci by si 
to mnohí nemohli dovoliť a vyjsť z bytu (často ťahaním 
po schodoch, či nosením susedmi a pod.) či obyčajná 
hygiena by bol pre týchto ľudí a ich rodiny neriešiteľný 
problém.

S našou pomocou so zakúpením zdvíhacieho zariade-
nia sa ich život skutočne veľmi zlepší.

Veríme, že sa im bude ľahšie dýchať, ak budú vedieť, že 
majú v nás oporu.

Spoločnými silami môžeme pomôcť zlepšiť kvalitu živo-
ta mnohým osobám s neľahkým osudom. 

Ako nA to?
Je to úplne jednoduché. 

1. Ak je darca zamestnanec a  zamestnávateľ mu 
robí vyúčtovanie dane, zamestnanec vyplní svoje 

údaje do pred-vyplneného tlačiva „Vyhlásenie“ a  odo-
vzdá ho svojmu zamestnávateľovi.

2. Ak darca podáva daňové priznanie typ A, vyplní 
podľa vzoru „DPFOAv21“ údaje do podávaného 

daňového priznania.

3. Ak darca je podnikateľ a podáva daňové prizna-
nie typ B, vyplní podľa vzoru „DPFOBv21“ údaje 

do podávaného daňového priznania.

oZ  InAk oBDAREnÍ  •  IČO: 42396204
tel.: 0903 221 795  •  e-mail: inakobdareni@gmail.com  •  Sídlo: Tulská 2, 96001 Zvolen

www.inakobdareni.sk

S nami pomôžete tým 

najzraniteľnejším!

Darujte nám 2% z daní



Kontaktuje nás: SPIG s.r.o., Tulská 2, 96001 Zvolen, SK

Na naše zdvíhacie zariadenia môže 
ZŤP klient dostať štátny príspevok 
až do 95% z ceny a doplatok do 10% 
uhradíme za neho z Klubu SPIG.

PORADENSTVO

ZAmERANIE

PROJEKT

----------------------

ZADARmo 0800 105 707  |  www.spig.sk  |  www.inakobdareni.sk

schoDIskové 
plošIny
Vyrábané u nás,

na mieru pre vás...



Kontaktuje nás: SPIG s.r.o., Tulská 2, 96001 Zvolen, SK

Na naše zdvíhacie zariadenia môže 
ZŤP klient dostať štátny príspevok 
až do 95% z ceny a doplatok do 10% 
uhradíme za neho z Klubu SPIG.

PORADENSTVO

ZAmERANIE

PROJEKT

----------------------

ZADARmo 0800 105 707  |  www.spig.sk  |  www.inakobdareni.sk

ZvIslé 
plošIny
Skrutkové aj hydraulické,

s ohradením dráhy,

aj bez ohradenia,

na mieru pre vás...



Kontaktuje nás: SPIG s.r.o., Tulská 2, 96001 Zvolen, SK

Na naše zdvíhacie zariadenia môže 
ZŤP klient dostať štátny príspevok 
až do 95% z ceny a doplatok do 10% 
uhradíme za neho z Klubu SPIG.

PORADENSTVO

ZAmERANIE

PROJEKT

----------------------

ZADARmo 0800 105 707  |  www.spig.sk  |  www.inakobdareni.sk

schoDIskové 
sedaČky

SPIG, s.r.o. - najväčší

predajca stoličkových

výťahov značky Access 

na Slovensku!



Kontaktuje nás: SPIG s.r.o., Tulská 2, 96001 Zvolen, SK

Na naše zdvíhacie zariadenia môže 
ZŤP klient dostať štátny príspevok 
až do 95% z ceny a doplatok do 10% 
uhradíme za neho z Klubu SPIG.

PORADENSTVO

ZAmERANIE

PROJEKT

----------------------

ZADARmo 0800 105 707  |  www.spig.sk  |  www.inakobdareni.sk

stRopné 
ZDvIháky

Jednoduché polohovanie, 

presun v domácnosti,

ľahká hygiena aj kúpeľ...



Kontaktuje nás: SPIG s.r.o., Tulská 2, 96001 Zvolen, SK

Na naše zdvíhacie zariadenia môže 
ZŤP klient dostať štátny príspevok 
až do 95% z ceny a doplatok do 10% 
uhradíme za neho z Klubu SPIG.

PORADENSTVO

ZAmERANIE

PROJEKT

----------------------

ZADARmo 0800 105 707  |  www.spig.sk  |  www.inakobdareni.sk

schoDolEZy
Až 10 typov schodolezov!

Rôzne nosnosti

Nadštandardné doplnky

U nás nájdete aj ten váš...



Občianske združenie Milan Štefánik 
vás pozýva na 11. ročník benefičného koncertu pre osoby s mentálnym postihnutím

streda 30. marec 2022,  o 15:00 
PKO Čierny orol,  Prešov

NO NAME
PETER LIPA

PULS - Poddukelský umelecký Ludový súbor
Moderuje Katarína Brychtová

Náučné workšopy: maľovanie na drevo a na plátno, výroba šperkov, maľovanie na ruky, maľovanie tričiek,
servítková technika, enkaustika – maľovanie horúcim voskom

Súťaž o najkreatívnejší transparent a najkrajšie mávatko.
Zmena programu je vyhradená. Ďakujeme za pochopenie.

Vstup od 14:00 ZUMBA                      Ľubica Mnichová



13. december 2021

Kulturpark, Košice

Foto: Peter Ivan a Milan Maršalka
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POMOC PRE INAK OBDARENÝCH - život s autizmom ¨   

Málokto z  rodičov detí so znevýhodnením sa vopred zamýšľa nad 
tým, čo nastane po puberte a ako ich deti budú prežívať lásku a vzťa-
hy. Keďže niektoré deti sú nehovoriace a  vyžadujú si starostlivosť, 
pre nás rodičov je to „vybavené“. Som rodič v súčasnosti osemnásť-
ročného syna a pracujem s takýmito mladými ľuďmi.

Problémy väčšinou riešime až vtedy, keď sa niečo stane. Sme neustá-
le zaneprázdnení denným prežitím. Nikto sa preventívne nevenuje 
téme lásky a vzťahov našich detí. Odborníci majú množstvo práce 
s diagnostikou a psychoterapia pre takýchto mladých ľudí a ich ro-
dičov neexistuje.

V prípade „nemožných vzťahov“ (láska medzi inak obdarenými) ro-
dičia vzniknutú situáciu riešia emotívne, čo sa môže javiť v  očiach 
ich vekovo dospelého dieťaťa ako osobné zlyhanie. Mladý človek so 
znevýhodnením väčšinou okrem najbližších rodinných príslušníkov 
a povolených známych, čo kontrolujú rodičia, zostáva na svete sám. 

Vzťahy	vznikajú	v spoločenstvách.	Rodič	má	vždy	nejakú	predstavu	
o tom, ako by malo jeho dieťa fungovať v budúcnosti. Ťažko dokáže 
čeliť informácii, že o ich dcéru (to je tá chúlostivejšia téma) má nie-
kto záujem. Každá matka sa snaží svoje dieťa chrániť. Verím, že pud 
matky je silná vec, ale dokáže pôsobiť aj kontraproduktívne. Matka 
totiž vyhodnocuje v prvom rade svoje osobné pocity voči informácii, 
ktorú dostala reprodukovanou formou z inej strany alebo nahliadla 
do komunikácie cez internet. Často vyvodí radikálne závery na zák-
lade prečítaných informácií, ktoré sú však intímnou súčasťou dvoch 
mladých ľudí. Nastáva zlom vo vzťahu matka – dcéra, strata dôvery, 
obojstranná psychická nepohoda. Najhoršia a  najpostihnutejšia je 
zaláskovaná osoba, ktorá sa bez podpory môže zrútiť a rodič môže 
v neposlednom rade o dieťa prísť - fatálne.

V danej úvahe sa zabúda na faktory ako je sociálna skupina, v ktorej 
sa vzťah najčastejšie začne. Všetci v okolí zaľúbencov sú pozorovate-
lia a časom sa snažia dvojici dohovárať, upozorňovať ju, usmerňovať. 
Väčšinou v komunite sú prijatí a aj vo svojej zraniteľnosti chránení. Je 
jasné, že s témami, ktoré riešia sa potrebujú zdôveriť a nájdu osoby, 
ktoré ich aj v istých krokoch hľadania svojej sebestačnosti podporia 
a chápu. Zaľúbení mladí ľudia často klamú a zatajujú pred rodičmi 
svoje prežívanie i priateľa, lebo sa boja, že rodičia ich vzťah neprij-
mú, že sa s ním nestotožnia, pretože partner ich „dieťaťa“ nezodpo-
vedá ich očakávaniam a má tiež svoje osobné telesné limity. 

Práve v  momente, keď vyjde najavo takýto „nemožný vzťah“ sa 
osvetlí, ako rodič zvládol prijatie svojho dieťaťa vo všetkých jeho 
ľudských potrebách. Téma lások, ktorú je niekedy ťažšie zvládnuť aj 
u zdravých jedincov, sa u rodičov inak obdarených detí hlboko vnára 
do ich života.

Hľadá	 sa	 vinník	 situácie.	 Rodičia	 sa	 tešia,	 keď	 sa	 ich	 dieťa	 rozvíja	
v  chránenej komunite, získava zručnosti. No naopak v  čase novej 
situácie by najradšej všetko zmietli zo stola a  zakázali mladému 
človeku chodiť do komunity, len aby sa nestalo „niečo zlé“. Takto sa 
niekedy búrajú všetky stupienky, kam sa ich dieťa vďaka socializácii 
v komunite postupne dostalo. Práve vzťahy našich dospelých detí sú 
výzvou k tomu, aby sme sa naučili viac im dôverovať a pripraviť ich 
na život v partnerskom vzťahu. V takom vzťahu, kde dohľad a pod-
pora zvonku môže napomôcť žiť našim deťom plnohodnotný život. 

Nikto nás nenaučil byť dobrým rodičom, každý sa to učí sám. Pomá-
hajú nám v tom vlastné deti, ktoré zrkadlia všetky naše silné i slabé 
stránky, tie ľudské i tie rodičovské. 

Málokedy si uvedomujeme, že novovznikajúce citové partnerstvá sú 
príležitosťou pomôcť nielen vlastnému dieťaťu, ale aj jeho partnero-
vi a tiež aj SEBE. 

Ťažko sa možno chápe, že aj iné deti majú svoje problémy, s ktorými 
im nikto nepomáhal a nový vzťah ich motivuje, aby začali na sebe 
pracovať. Niekto si povie: „Prečo by som ja mal pracovať na cudzom 

decku? Mám dosť problémov so svojím vlastným a  vychoval som 
ho tak, že mi to doteraz klapalo.“ No život je o zmenách a aj tieto 
„nechcené vzťahy“ nás prišli učiť novým veciam. 

Napríklad... naučiť sa počúvať, aj keď cítime odpor, poznať dôvod 
druhej strany a zámer, spoznať niekoho, koho som ešte ani nevidel, 
len viem, že je (a teraz to tvrdo napíšem) „postihnutý“ a moje pred-
stavy a tiché dúfanie sa rozplynuli...

Za vyše deväť rokov, čo pracujem s touto cieľovou skupinou, mala 
som možnosť počuť od rodičov a  asistentov rôzne, pre neznalého 
veci „veselé“ príhody, kedy niečo takýto tínedžeri napáchali.

Mne je však do plaču, keď vidím, ako sa naša práca s mladými roz-
plýva pri nezvládaní „nemožných vzťahov“, keď vidím, ako tieto deti 
trpia. Vidím, prečo klamú mame, aby uspokojili jej očakávania a sú 
schopné povedať, že sa boja milovanej osoby. Viem, že si my rodičia 
myslíme,	že	naše	deti	nechápu,	čo	je	vzťah,	láska	a intimita.	Upozor-
ňujem rodičov iných detí, že do ich hláv nevidíme a ak im neveríme, 
je to naša projekcia, že tomu nerozumejú. Pomôžme im, chráňme 
ich, ale naučme sa popritom prijať ich dospievanie a dôverovať im. 
Staňme sa ich priateľmi, dajme vzťahu hranice a pravidlá. Ale tie mô-
žeme dať len v prípade, že spoznáme svoje deti aj v role zaláskova-
ných bytostí, ktoré majú svoje túžby a očakávania. 

Nemyslím si však, že to má zostať len na pleciach rodín či podporu-
júcej komunity, ale aj na odborníkoch, ktorí nahliadnu do tajomstva 
„nemožných vzťahov“. 

Týmto článkom otváram tabuizovanú tému, ktorú priniesol život 
a práca s mladými ľuďmi s autizmom a inými znevýhodneniami. Sex 
by mal byť až na konci fungujúceho vzťahu. Pomôžme preto mladým 
naučiť sa komunikácii a zdravým vzťahom cez vlastné objavovanie, 
prekonanie vlastných strachov a hľadanie odpovedí na nezodpove-
dané otázky. Pozrime sa do zrkadla vlastného strachu.

Autor: M. Helexová / foto: freepik - www.freepik.com

VZŤAHy mLAdýCH S AuTIZmom A INýmI ZNEVýHodNENIAmI
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Častokrát sa osud s nami zahráva a keď prí-
de situácia, že sa v sekunde zmení život celej 
rodiny, je to náročné vstrebať, nieto ešte na-
rýchlo začať fungovať.
Príbuzní musia premýšľať, čo všetko treba 
vybaviť, kde na  aký úrad ísť žiadať o  prí-
spevky. Keď rodinného príslušníka, ktorý je 
imobilný, prepúšťajú z  nemocnice domov, 
mali by jeho zástupcu poučiť o starostlivosti 
o takého pacienta a čo všetko potrebuje, aby 
kvalita jeho života bola na dôstojnej úrovni.
Najvhodnejší spôsob, ktorý však u  nás ne-
funguje, je ten, aby takýto pacient už mal 
všetko pripravené skôr, ako ho prepustia 
domov.
Imobilný pacient potrebuje:
•	 polohovaciu posteľ s antidekubitným mat-

racom,
•	mechanický alebo elektrický vozík s vhod-

nou podložkou,
•	 zdvihák,
•	 odsávačku, ak je potrebná,
•	 pomôcky na inkontinenciu,
•	 ďalšie pomôcky podľa potrieb.
Niektoré pomôcky sa musia vybaviť cez prí-
slušnú zdravotnú poisťovňu a  to tak, že je 
potrebné navštíviť rehabilitačného lekára, 
ktorý má právomoc predpisovať pomôcky. 
Polohovacie postele sú plne alebo čiastočne 
hradené, podobne aj množstvo iných po-
môcok je hradených cez verejné zdravotné 
poistenie. Je však veľmi potrebné vedieť, 
aký vozík je vhodný, aby sa nestalo, že lekár 
vypíše na  poukaz nevhodný vozík, ktorý je 
problém vrátiť.
Potom je potrebné poukazy zaniesť do zdra-
votnej poisťovne, kde ich podpíše revízny 
lekár.
Poukaz by mal revízny lekár podpísať na poč-
kanie alebo čo najrýchlejšie a vy by ste mali 
právo ísť s  poukazmi do  výdajne zdravot-
ných pomôcok, ktorú ste si vybrali alebo kde 

ste si pomôcky vybrali vopred. Pomôcky, ak 
ich na  sklade majú, vydajú hneď alebo ich 
objednajú. Táto anabáza trvá niekoľko dní až 
týždňov. Ak je diagnóza nezvratná a  trvalá 
a rodinný príslušník bude dlhodobo postih-
nutý, ďalšia cesta by mala viesť na príslušný 
úrad práce, sociálnych vecí a  rodiny, kde je 
potrebné vyžiadať tlačivá na žiadosti:
•	 žiadosť o  preukaz osoby s  ťažkým zdra-

votným postihnutím
•	 žiadosť o peňažné príspevky na kompen-

záciu ŤZP
Priložené sú k  tomu aj ďalšie tlačivá, ktoré 
treba vyplniť.
Peňažné príspevky na kompenzáciu, kto-
ré úrad práce, sociálnych vecí a  rodiny 
môže priznávať, sú:
a) peňažný príspevok na osobnú asistenciu, 
b) peňažný príspevok na kúpu pomôcky, 
c) peňažný príspevok na výcvik používania 

pomôcky, 
d) peňažný príspevok na úpravu pomôcky, 
e) peňažný príspevok na opravu pomôcky, 
f) peňažný príspevok na kúpu zdvíhacieho 

zariadenia, 
g) peňažný príspevok na  kúpu osobného 

motorového vozidla, 
h) peňažný príspevok na úpravu osobného 

motorového vozidla, 
i) peňažný príspevok na prepravu, 
j) peňažný príspevok na úpravu bytu, 
k) peňažný príspevok na úpravu rod. domu, 
l) peňažný príspevok na úpravu garáže, 
m) peňažný príspevok na kompenzáciu zvý-

šených výdavkov, 
•	 na diétne stravovanie,
•	 výdavkov súvisiacich s hygienou, s opotre-

bovaním šatstva, bielizne a  obuvi a  byto-
vého zariadenia,

•	 so zabezpečením prevádzky osobného 
motorového vozidla,

•	 so starostlivosťou o psa so špeciálnym vý-

cvikom, ak je odkázaná na pomôcku, kto-
rou je pes so špeciálnym výcvikom.

Žiadosť musí obsahovať meno a  priezvisko 
osoby, ktorá žiada o  priznanie peňažného 
príspevku na  kompenzáciu, o  preukaz ŤZP 
alebo o  parkovací preukaz, dátum jej na-
rodenia, adresu jej trvalého pobytu alebo 
prechodného pobytu, doklad o tom, že ide 
o účastníka právnych vzťahov. 
Súčasťou žiadosti je aj aktuálny lekársky 
nález, nie starší ako šesť mesiacov. Žiadosť 
o  priznanie peňažného príspevku na  kom-
penzáciu musí obsahovať aj potvrdenie 
o  jej príjme za  predchádzajúci kalendárny 
rok pred podaním žiadosti a  vyhlásenie 
o  majetku osoby s  ťažkým zdravotným po-
stihnutím. Žiadosť o  priznanie peňažného 
príspevku na opatrovanie musí obsahovať aj 
potvrdenie o  príjme osoby zo zamestnania 
za kalendárny mesiac, v ktorom bola podaná 
žiadosť. Na výzvu príslušného orgánu je oso-
ba povinná predložiť aj iné doklady, ktoré sú 
podkladom na rozhodnutie.
V  žiadosti sa uvedie druh peňažného prí-
spevku na  kompenzáciu, o  ktorý žiada 
a odô vodnenie žiadosti.
Fyzická osoba k žiadosti o priznanie peňaž-
ného príspevku na kompenzáciu predkladá 
aj potvrdenie o príjme osôb, ktorých príjmy 
sa spoločne posudzujú s jej príjmom.
Podkladom na rozhodnutie o peňažnom prí-
spevku na  kompenzáciu je komplexný po-
sudok. Posudzovanie môže trvať 60 - 90 dní, 
následne sa vydá aj rozhodnutie, v ktorom je 
uvedené, či sa príspevky priznávajú alebo nie.
Avšak skôr než podávate žiadosť o  peňažné 
príspevky, je potrebné zhodnotiť celkovú si-
tuáciu, kto sa o postihnutú osobu bude starať, 
či rodina alebo osobní asistenti, aké pomôcky 
ešte potrebuje, či sú potrebné aj úpravy bytu, 
domu garáže na bezbariérové, atď. a násled-
ne o potrebné príspevky požiadať.

máte doma imobilného pacienta
a potrebujete poradiť? 

oPAkujEmE
dôležité údaje

S NAMI POMôŽETE TÝM
najzraniTeľnejším!

Darujte nám
z daní

inak obdarení, občianske združenie  •  IČO: 42396204
Sídlo: Tulská 2, 96001 Zvolen  •  Tel.: 0903 221 795

E-mail: inakobdareni@gmail.com  •  www.inakobdareni.sk
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(1) Fyzickej osobe s  ťažkým zdravotným 
postihnutím, ktorá je podľa komplexného 
posudku vypracovaného podľa § 15 ods. 1 
odkázaná na zdvíhacie zariadenie, možno 
poskytnúť peňažný príspevok na kúpu zdví-
hacieho zariadenia, ak sa zdvíhacie zariade-
nie neposkytuje ani nepožičiava na základe 
verejného zdravotného poistenia.37)
(2) Zdvíhacie zariadenie je zariadenie urče-
né pre fyzickú osobu so zníženou schopnos-
ťou pohybu na prekonávanie architektonic-
kých bariér a na zvýšenie schopnosti fyzickej 
osoby s ŤZP premiestňovať sa alebo zabez-
pečiť si sebaobsluhu. Peňažný príspevok 
možno poskytnúť aj vtedy, ak sa zdvíhacím 
zariadením umožní alebo uľahčí premiest-
ňovanie fyzickej osoby s ťažkým zdravotným 
postihnutím alebo poskytovanie pomoci 
inou fyzickou osobou. Zdvíhacie zariadenie 
je najmä schodolez, zdvihák, šikmá schodis-
ková plošina, zvislá schodisková plošina, vý-
ťah, alebo stropné zdvíhacie zariadenie.
(3) Peňažný príspevok na kúpu zdvíhacieho 
zariadenia nemožno poskytnúť na zdvíhacie 
zariadenie, ktoré svojím účelom a  charak-
terom je porovnateľné so zdvíhacím zaria-
dením poskytovaným z  verejného zdravot-
ného poistenia37) a  uvedeným v  zozname 
zdravotníckych pomôcok.
(4) Kúpa zdvíhacieho zariadenia je kúpa 
tohto zariadenia vrátane nevyhnutného prí-
slušenstva, jeho inštalácia a stavebná úpra-
va, ak je potrebná na inštaláciu a prevádzku 
zdvíhacieho zariadenia. Ak súčasťou kúpy 
zdvíhacieho zariadenia je aj stavebná úpra-
va, peňažný príspevok na kúpu zdvíhacie-
ho zariadenia možno poskytnúť, ak fyzická 
osoba s ťažkým zdravotným postihnutím má 
v byte alebo v rodinnom dome, v ktorom sa 
má stavebná úprava vykonať, trvalý pobyt.
(5) Výška peňažného príspevku na kúpu 
zdvíhacieho zariadenia sa určí percentuál-
nou sadzbou v závislosti od ceny zdvíhacie-
ho zariadenia a príjmu fyzickej osoby s ťaž-
kým zdravotným postihnutím uvedeným 
v  prílohe č. 10. Peňažný príspevok na kúpu 
zdvíhacieho zariadenia je najviac 11 617,88 €.
(6) Peňažný príspevok na kúpu zdvíhacieho 
zariadenia možno poskytnúť na základe do-
kladov o cene alebo dokladov o kúpe zdví-
hacieho zariadenia vyhotovených osobami, 
ktorých predmetom činnosti je výroba, pre-
daj, distribúcia zdvíhacích zariadení alebo 
vykonávanie stavebných úprav.
(7) Ak sa znížená pohybová schopnosť via-
cerých fyzických osôb s ťažkým zdravotným 
postihnutím kompenzuje kúpou jedného 
zdvíhacieho zariadenia, výška peňažného 
príspevku na kúpu zdvíhacieho zariadenia 
sa určí pre každú fyzickú osobu s  ťažkým 
zdravotným postihnutím z  časti ceny kúpy 
zdvíhacieho zariadenia, ktorá pripadá po-
merne na každú z nich.

(8) Fyzická osoba s ťažkým zdravotným po-
stihnutím je povinná kúpiť si zdvíhacie zaria-
denie, na ktorého kúpu jej bol poskytnutý 
peňažný príspevok do troch mesiacov odo 
dňa poskytnutia tohto peňažného príspev-
ku, najneskôr do šiestich mesiacov odo dňa 
právoplatnosti rozhodnutia o jeho priznaní, 
ak zdvíhacie zariadenie nemožno kúpiť z dô-
vodov na strane osôb, ktorých predmetom 
činnosti je výroba, predaj, distribúcia zdví-
hacieho zariadenia a  inštalácia a vykonáva-
nie stavebných úprav, ak sú potrebné na in-
štaláciu a prevádzku zdvíhacieho zariadenia.
(9) Ak je cena zdvíhacieho zariadenia vyššia 
ako cena, na ktorej základe bol poskytnutý 
peňažný príspevok na kúpu zdvíhacieho 
zariadenia, vyplatí sa rozdiel medzi výškou 
peňažného príspevku na kúpu zdvíhacieho 
zariadenia poskytnutého na základe pred-
bežného dokladu o kúpe zdvíhacieho zaria-
denia a  výškou peňažného príspevku urče-
ného na základe dokladu o  skutočnej cene 
zdvíhacieho zariadenia najneskôr do 30 dní 
od právoplatnosti rozhodnutia, ktoré bolo 
vyhotovené podľa § 55 ods. 12.
(10) Ak je cena zdvíhacieho zariadenia nižšia 
ako cena, na ktorej základe bol poskytnutý 
peňažný príspevok na kúpu zdvíhacieho za-
riadenia, fyzická osoba s ťažkým zdravotným 
postihnutím je povinná vrátiť rozdiel medzi 
výškou peňažného príspevku na kúpu zdví-
hacieho zariadenia poskytnutého na základe 
predbežného dokladu o  cene zdvíhacieho 
zariadenia a  výškou peňažného príspevku 
určeného na základe dokladu o  skutočnej 
cene zdvíhacieho zariadenia najneskôr do 
30 dní od právoplatnosti rozhodnutia, ktoré 
bolo vyhotovené podľa § 55 ods. 12.
(11) Fyzickej osobe s  ťažkým zdravotným 
postihnutím možno poskytnúť peňažný 
príspevok na kúpu viacerých zdvíhacích za-
riadení uvedených v odseku 2, ak spĺňa pod-
mienky na poskytnutie peňažného príspev-
ku na kúpu každého z týchto zariadení.
(12) Ďalší peňažný príspevok na kúpu zdví-
hacieho zariadenia rovnakého druhu možno 
poskytnúť, len ak zdvíhacie zariadenie nepl-
ní svoj účel.
(13) Zdvíhacie zariadenie, ktoré neplní účel, 
je zdvíhacie zariadenie, ktoré
a) je nefunkčné a nemožno ho opraviť,
b) je nefunkčné a  cena opravy alebo cena 
opravy s  cenou všetkých doterajších opráv 
by bola vyššia ako 50 % ceny zdvíhacieho 
zariadenia, na ktorej základe bol poskytnutý 
peňažný príspevok na kúpu zdvíhacieho za-
riadenia, alebo
c) vhodne nekompenzuje sociálne dôsled-
ky ťažkého zdravotného postihnutia.
(14) Fyzická osoba s ťažkým zdravotným po-
stihnutím je povinná vrátiť peňažný príspevok 
na kúpu zdvíhacieho zariadenia alebo jeho 
pomernú časť, ak zdvíhacie zariadenie pred 

uplynutím siedmich rokov od poskytnutia 
peňažného príspevku na toto zariadenie pre-
dá alebo daruje alebo zaviní jeho stratu alebo 
nefunkčnosť alebo je povinná vrátiť zdvíhacie 
zariadenie subjektu, ktorý jej poskytol úver 
na kúpu zdvíhacieho zariadenia. Fyzická oso-
ba s  ťažkým zdravotným postihnutím nie je 
povinná vrátiť peňažný príspevok na kúpu 
zdvíhacieho zariadenia alebo jeho pomernú 
časť, ak bolo zdvíhacie zariadenie odcudzené 
a fyzická osoba s ťažkým zdravotným postih-
nutím nepožiada o  ďalší peňažný príspevok 
na kúpu zdvíhacieho zariadenia rovnakého 
druhu pred uplynutím siedmich rokov.
(15) Fyzická osoba s ťažkým zdravotným po-
stihnutím je povinná vrátiť funkčné zdvíhacie 
zariadenie alebo peňažný príspevok na kúpu 
zdvíhacieho zariadenia alebo jeho pomernú 
časť, ak zdvíhacie zariadenie pred uplynutím 
7 rokov od právoplatnosti rozhodnutia o jeho 
priznaní nekompenzuje sociálne dôsledky 
ťažkého zdravotného postihnutia. Ak zdvíha-
cie zariadenie nie je funkčné a  nemožno ho 
opraviť, fyzická osoba s  ťažkým zdravotným 
postihnutím nie je povinná vrátiť zdvíhacie 
zariadenie, peňažný príspevok na kúpu tohto 
zariadenia a ani jeho pomernú časť.
(16) Lehota 7 rokov začína plynúť prvým 
dňom kalendárneho mesiaca, ktorý nasle-
duje po kalendárnom mesiaci, v  ktorom 
rozhodnutie o  poskytnutí peňažného prí-
spevku na kúpu zdvíhacieho zariadenia na-
dobudlo právoplatnosť.
(17) Ak zdvíhacie zariadenie nemožno tech-
nicky odinštalovať v celom rozsahu, za vrá-
tenie zdvíhacieho zariadenia sa považuje 
vrátenie jeho časti, ktorú možno technicky 
odinštalovať.
(18) Fyzická osoba s  ťažkým zdravotným 
postihnutím je povinná vrátiť pomernú časť 
peňažného príspevku na kúpu zdvíhacieho 
zariadenia za obdobie od prvého dňa ka-

PEŇAžNý PRíSPEVok NA kÚPu ZdVíHACIEHo ZARIAdENIA § 33
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¨ POMOC PRE INAK OBDARENÝCH

(1) Fyzickej osobe s ťažkým zdravotným po-
stihnutím, ktorá je podľa komplexného po-
sudku vypracovaného podľa § 15 ods. 1 od-
kázaná na individuálnu prepravu osobným 
motorovým vozidlom a na úpravu osobného 
motorového vozidla, možno poskytnúť pe-
ňažný príspevok na úpravu osobného moto-
rového vozidla, ktorého je vlastníkom alebo 
spoluvlastníkom.
(2) Peňažný príspevok na úpravu osobné-
ho motorového vozidla možno poskytnúť 
na úpravu osobného motorového vozidla 
uvedeného v § 34 ods. 2, ktoré nie je podľa 
technického preukazu staršie ako päť rokov. 
Lehota piatich rokov začína plynúť 1. janu-
ára kalendárneho roka, ktorý nasleduje po 
kalendárnom roku, v  ktorom bolo osobné 
motorové vozidlo vyrobené.
(3) Úprava osobného motorového vozidla je 
úprava, ktorá umožní fyzickej osobe s ťažkým 
zdravotným postihnutím viesť osobné moto-
rové vozidlo, alebo umožní využívať osobné 
motorové vozidlo na účely jej prepravy.
(4) Peňažný príspevok na úpravu osobného 
motorového vozidla možno poskytnúť aj 
na osobné motorové vozidlo, na ktoré ne-
bol poskytnutý peňažný príspevok na kúpu 
osobného motorového vozidla, ak je fyzická 
osoba s  ťažkým zdravotným postihnutím 
jeho vlastníkom.
(5) Výška peňažného príspevku na úpravu 
osobného motorového vozidla sa určí per-
centuálnou sadzbou v  závislosti od ceny 
úpravy a  príjmu fyzickej osoby s  ťažkým 
zdravotným postihnutím uvedených v prílo-
he č. 10, ak tento zákon neustanovuje inak. 
Peňažný príspevok na úpravu osobného mo-
torového vozidla je najviac 6 638,79 €.
(6) Ak sú viaceré fyzické osoby s ťažkým zdra-
votným postihnutím odkázané na rovnakú 
úpravu toho istého osobného motorového 
vozidla, výška peňažného príspevku na úpra-
vu osobného motorového vozidla sa určí pre 
každú z nich z časti obstarávacej ceny úpravy 
osobného motorového vozidla, ktorá pripadá 
pomerne na každú z nich. Ak viaceré fyzické 
osoby s  ťažkým zdravotným postihnutím sú 
odkázané na rozdielnu úpravu toho istého 
osobného motorového vozidla, výška peňaž-

ného príspevku sa určí pre každú z nich z tej 
časti obstarávacej ceny úpravy osobného 
motorového vozidla, ktorú je potrebné vyko-
nať v dôsledku jej individuálnych potrieb.
(7) Úhrn peňažných príspevkov na úpravu 
osobného motorového vozidla poskytnu-
tých fyzickej osobe s  ťažkým zdravotným 
postihnutím v  období siedmich rokov ne-
smie presiahnuť 6 638,79 €.
(8) Peňažný príspevok na úpravu osobného 
motorového vozidla možno poskytnúť na 
základe dokladu o  cene úpravy osobného 
motorového vozidla alebo dokladu o  cene 
vykonanej úpravy osobného motorového 
vozidla vyhotoveného osobou, ktorej pred-

metom činnosti je úprava osobného moto-
rového vozidla.
(9) Fyzická osoba s ťažkým zdravotným po-
stihnutím je povinná dať si upraviť osobné 
motorové vozidlo, na ktoré jej bol poskytnu-
tý peňažný príspevok na úpravu osobného 
motorového vozidla do troch mesiacov odo 
dňa právoplatnosti rozhodnutia o  priznaní 
tohto peňažného príspevku, najneskôr do 
šiestich mesiacov odo dňa jeho poskytnutia, 
ak osobné motorové vozidlo nemožno upra-
viť pre potreby fyzickej osoby s ťažkým zdra-

votným postihnutím z  dôvodov na strane 
osoby, ktorej predmetom činnosti je úprava 
osobných motorových vozidiel.
(10) Fyzická osoba s  ťažkým zdravotným 
postihnutím je povinná vrátiť peňažný prí-
spevok na úpravu osobného motorového 
vozidla alebo jeho pomernú časť, ak upra-
vené osobné motorové vozidlo, na ktoré bol 
poskytnutý peňažný príspevok na úpravu 
osobného motorového vozidla predá alebo 
daruje pred uplynutím siedmich rokov od 
poskytnutia tohto peňažného príspevku. 
Lehota siedmich rokov začína plynúť prvým 
dňom kalendárneho mesiaca, ktorý nasle-
duje po kalendárnom mesiaci, v ktorom roz-
hodnutie o  poskytnutí peňažného príspev-
ku na úpravu osobného motorového vozidla 
nadobudlo právoplatnosť. Povinnosť vrátiť 
peňažný príspevok podľa prvej vety neplatí, 
ak upravené osobné motorové vozidlo bolo 
odcudzené alebo havarované a fyzická oso-
ba s ťažkým zdravotným postihnutím nepo-

žiada o  ďalší peňažný príspevok na úpravu 
osobného motorového vozidla pred uplynu-
tím siedmich rokov.
(11) Fyzická osoba s  ťažkým zdravotným 
postihnutím je povinná vrátiť peňažný prí-
spevok na úpravu osobného motorového 
vozidla alebo jeho pomernú časť, ak upra-
vené osobné motorové vozidlo, na ktoré bol 
poskytnutý peňažný príspevok na úpravu 
osobného motorového vozidla, sa nevyuží-
va na individuálnu prepravu fyzickej osoby 
s ťažkým zdravotným postihnutím.

lendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po ka-
lendárnom mesiaci, v  ktorom fyzická osoba 
s  ťažkým zdravotným postihnutím predala, 
darovala alebo zavinila stratu alebo nefunkč-
nosť zdvíhacieho zariadenia, alebo v ktorom 
príslušný orgán zistil, že zdvíhacie zariadenie, 
na ktoré bol poskytnutý tento peňažný prí-

spevok, prestalo plniť svoj účel, do dňa, kto-
rým uplynula lehota uvedená v odseku 15.
(19) Peňažný príspevok na kúpu zdvíhacie-
ho zariadenia nemožno poskytnúť fyzickej 
osobe s  ťažkým zdravotným postihnutím, 
ktorej sa poskytuje celoročná pobytová so-
ciálna služba. To neplatí, ak sa fyzickej osobe 

s  ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá je 
nezaopatreným dieťaťom, poskytuje celo-
ročná pobytová sociálna služba na účely 
plnenia povinnej školskej dochádzky alebo 
sústavnej prípravy na povolanie.

Zdroj:https://www.slov-lex.sk/pravne-predpi-
sy/SK/ZZ/2008/447/

PEŇAžNý PRíSPEVok NA ÚPRAVu
oSoBNÉHo moToRoVÉHo VoZIdLA § 35

V prípade záujmu volajte
SPIG s.r.o.  0800 105 707
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(1) Fyzickej osobe s  ťažkým zdravotným 
postihnutím, ktorá je podľa komplexného 
posudku vypracovaného podľa § 15 ods. 1 
odkázaná na individuálnu prepravu osob-
ným motorovým vozidlom, možno poskyt-
núť peňažný príspevok na kúpu osobného 
motorového vozidla.
(2) Za osobné motorové vozidlo na účely 
tohto zákona sa považuje motorové vozidlo, 
ktoré bolo vyrobené na účely prevádzky 
v  premávke na pozemných komunikáci-
ách38) a  má najmenej štyri kolesá, používa 
sa na dopravu osôb a je projektované na pre-
pravu cestujúcich najviac s ôsmimi sedadlami 
okrem sedadla pre vodiča alebo motorové 
vozidlo projektované a konštruované na pre-
pravu tovaru s  najväčšou prípustnou celko-
vou hmotnosťou neprevyšujúcou 3 500 kg, ak 
počet miest na sedenie uvedených v osved-
čení o evidencii tohto motorového vozidla je 
najmenej štyri (ďalej len „osobné motorové 
vozidlo“). Za osobné motorové vozidlo na 
účely tohto zákona sa nepovažuje štvorkolka.
(3) Peňažný príspevok na kúpu osobného 
motorového vozidla možno poskytnúť, ak fy-

zická osoba s  ťažkým zdravotným postihnu-
tím požiada o poskytnutie tohto peňažného 
príspevku najneskôr do konca kalendárneho 
roka, v ktorom dovŕši 65 rokov veku.
(4) Peňažný príspevok na kúpu osobného 
motorového vozidla nemožno poskytnúť fy-
zickej osobe s ťažkým zdravotným postihnu-
tím, ktorej sa poskytuje celoročná pobytová 
sociálna služba, s  výnimkou nezaopatrené-
ho dieťaťa, ktorému sa poskytuje celoročná 
pobytová služba na účely plnenia povinnej 
školskej dochádzky alebo sústavnej prípravy 
na povolanie.
(5) Peňažný príspevok na kúpu osobného 
motorového vozidla nemožno poskytnúť na 
kúpu osobného motorového vozidla, ktoré 
je podľa technického preukazu staršie ako 
päť rokov. Lehota piatich rokov začína ply-
núť 1. januára kalendárneho roka, ktorý na-
sleduje po kalendárnom roku, v ktorom bolo 
osobné motorové vozidlo vyrobené.
(6) Peňažný príspevok na kúpu osobného 
motorového vozidla možno poskytnúť, ak 
fyzická osoba s  ťažkým zdravotným postih-
nutím je zamestnaná alebo preukáže, že bude 

zamestnaná alebo sa jej poskytuje sociálna 
služba v  domove sociálnych služieb,1a) špe-
cializovanom zariadení,1a) dennom stacioná-
ri1a) alebo preukáže, že sa jej bude poskytovať 
sociálna služba v  domove sociálnych služie-
b,1a) špecializovanom zariadení1a) alebo den-
nom stacionári1a) alebo navštevuje školu 
alebo preukáže, že bude navštevovať školu 
a  osobné motorové vozidlo bude využívať 
najmenej dvakrát v týždni na účely prepravy 
do zamestnania, školy alebo do domova so-
ciálnych služieb,1a) špecializovaného zariade-
nia1a) alebo denného stacionára1a) a dvakrát 
späť. Podmienka využívania osobného moto-
rového vozidla na účely uvedené v prvej vete 
sa považuje za splnenú aj vtedy, ak
a) fyzická osoba s  ťažkým zdravotným po-
stihnutím vykonáva zamestnanie v  mieste 
svojho trvalého pobytu alebo prechodného 
pobytu a osobné motorové vozidlo využíva 
počas dvoch dní v týždni na svoju prepravu 
pri výkone svojho zamestnania,
b) sa fyzickej osobe s  ťažkým zdravotným 
postihnutím, ktorej sa poskytuje týždenná 
pobytová sociálna služba v  domove soci-
álnych služieb1a) alebo špecializovanom 
zariadení,1a) zabezpečuje najmenej jeden-
krát v  týždni jeho preprava do domova so-
ciálnych služieb1a) alebo špecializovaného 
zariadenia1a) a najmenej jedenkrát v týždni 
preprava z  domova sociálnych služieb1a) 
alebo špecializovaného zariadenia,1a) alebo

(12) Ak je cena úpravy osobného moto-
rového vozidla, na ktorú je fyzická osoba 
s  ťažkým zdravotným postihnutím odkáza-
ná, vyššia ako cena, na ktorej základe bol 
poskytnutý peňažný príspevok na úpravu 
osobného motorového vozidla, vyplatí sa 
rozdiel medzi výškou peňažného príspevku 
na úpravu osobného motorového vozidla 
poskytnutého na základe dokladu o  cene 
úpravy osobného motorového vozidla 
a výškou peňažného príspevku určeného na 
základe dokladu o  cene vykonanej úpravy 
osobného motorového vozidla najneskôr do 
30 dní od právoplatnosti rozhodnutia, ktoré 
bolo vyhotovené podľa § 55 ods. 12. Súčet 
výšky peňažného príspevku na úpravu osob-
ného motorového vozidla poskytnutého na 
základe dokladu o cene pomôcky a vyplate-
ného rozdielu nesmie prevýšiť sumu uvede-
nú v odseku 5.
(13) Ak je cena vykonanej úpravy osobné-
ho motorového vozidla, na ktorú je fyzická 
osoba odkázaná, nižšia ako cena, na ktorej 
základe bol poskytnutý peňažný príspevok 
na úpravu osobného motorového vozidla, 
fyzická osoba s ťažkým zdravotným postih-
nutím je povinná vrátiť rozdiel medzi výškou 
peňažného príspevku na úpravu osobné-
ho motorového vozidla poskytnutého na 
základe dokladu o  cene úpravy a  výškou 
peňažného príspevku určeného na základe 
dokladu o cene vykonanej úpravy osobného 

motorového vozidla najneskôr do 30 dní od 
právoplatnosti rozhodnutia, ktoré bolo vy-
hotovené podľa § 55 ods. 12.
(14) Fyzickej osobe s ťažkým zdravotným po-
stihnutím možno poskytnúť peňažný príspe-
vok na viacero úprav osobného motorového 
vozidla, ak spĺňa podmienky na poskytnutie 
peňažného príspevku na každú z nich.
(15) Ďalší peňažný príspevok na rovnakú 
úpravu osobného motorového vozidla mož-

no poskytnúť po uplynutí siedmich rokov 
od predchádzajúceho poskytnutia peňaž-
ného príspevku na takúto úpravu, ak úprava 
osobného motorového vozidla neplní účel. 
Podmienka uplynutia siedmich rokov sa 
považuje za splnenú, ak fyzická osoba s ťaž-
kým zdravotným postihnutím vráti peňažný 
príspevok na úpravu osobného motorového 
vozidla alebo jeho pomernú časť.

Zdroj:https://www.slov-lex.sk/pravne-predpi-
sy/SK/ZZ/2008/447/

PEŇAžNý PRíSPEVok NA kÚPu
oSoBNÉHo moToRoVÉHo VoZIdLA § 34

V prípade záujmu volajte
SPIG s.r.o.  0800 105 707
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c) fyzická osoba s ťažkým zdravot. postihnu-
tím navštevuje školu najmenej dvakrát v me-
siaci z dôvodu, že má fyzická osoba s ťažkým 
zdravotným postihnutím určený individuálny 
študijný plán alebo je ubytovaná v internáte.
(7) Peňažný príspevok na kúpu osobného 
motorového vozidla je najviac 6  638,79 €. 
Výška peňažného príspevku na kúpu osob-
ného motorového vozidla s  automatickou 
prevodovkou je najviac 8 298,48 €, a ak fyzic-
ká osoba s  ťažkým zdravotným postihnutím 
je podľa komplexného posudku vypracova-
ného podľa § 15 ods. 1 odkázaná na úpravu 
osobného motorového vozidla, ktorou je 
automatická prevodovka. Peňažný príspevok 
na kúpu osobného motorového vozidla s au-
tomatickou prevodovkou možno poskytnúť, 
ak má fyzická osoba s  ťažkým zdravotným 
postihnutím oprávnenie na vedenie osobné-
ho motorového vozidla.
(8) Výška peňažného príspevku na kúpu 
osobného motorového vozidla a  na kúpu 
osobného motorového vozidla s  automa-
tickou prevodovkou sa určí percentuálnou 
sadzbou v závislosti od ceny osobného mo-
torového vozidla a  príjmu fyzickej osoby 
s  ťažkým zdravotným postihnutím uvede-
ných v  prílohe č. 13. Cena osobného moto-
rového vozidla sa zohľadňuje najviac v sume 
13 277,57 €.
(9) Peňažný príspevok na kúpu osobného 
motorového vozidla možno poskytnúť na 
základe dokladu o cene osobného motorové-
ho vozidla alebo na základe dokladu o kúpe 
osobného motorového vozidla vyhotove-
ného osobou, ktorej predmetom činnosti je 
výroba, predaj, distribúcia, sprostredkovanie 
predaja alebo úprava osobných motorových 
vozidiel.
(10) Fyzická osoba s ťažkým zdravotným po-
stihnutím je povinná kúpiť osobné motorové 
vozidlo do troch mesiacov od poskytnutia 
peňažného príspevku na kúpu osobného 
motorového vozidla, najneskôr do šiestich 
mesiacov odo dňa poskytnutia tohto peňaž-
ného príspevku, ak osobné motorové vozidlo 
nemožno kúpiť alebo upraviť z  dôvodov na 
strane osoby, ktorej predmetom činnosti je 
výroba, predaj, distribúcia, sprostredkovanie 
predaja alebo úprava osobných motorových 
vozidiel.
(11) Ak si viaceré fyzické osoby s ťažkým zdra-
votným postihnutím odkázané na individuál-
nu prepravu osobným motorovým vozidlom 
zabezpečujú kúpu jedného osobného moto-
rového vozidla, výška peňažného príspevku 
na kúpu osobného motorového vozidla sa 
určí pre každú z  nich z  časti ceny osobného 
motorového vozidla, ktorá pripadá pomerne 
na každú z nich. Časť ceny osobného moto-
rového vozidla pripadajúca na jednu fyzickú 
osobu s  ťažkým zdravotným postihnutím sa 
zohľadňuje najviac v sume 13 277,57 €.
(12) Ďalší peňažný príspevok na kúpu osob-
ného motorového vozidla možno poskytnúť, 
ak od právoplatnosti rozhodnutia o priznaní 
predchádzajúceho peňažného príspevku na 
kúpu osobného motorového vozidla uplynu-

lo najmenej sedem rokov a
a) fyzická osoba s  ťažkým zdravotným po-
stihnutím sa zaviaže, že osobné motorové 
vozidlo, na ktoré sa poskytol predchádzajúci 
peňažný príspevok na kúpu osobného mo-
torového vozidla, predá do šiestich mesiacov 
od kúpy nového osobného motorového vo-
zidla alebo
b) osobné motorové vozidlo, na ktoré sa po-
skytol predchádzajúci peňažný príspevok na 
kúpu osobného motorového vozidla, je vyra-
dené z evidencie motorových vozidiel, alebo 
sa fyzická osoba s  ťažkým zdravotným po-
stihnutím zaviaže, že do šiestich mesiacov od 
kúpy nového osobného motorového vozidla 
požiada o vyradenie z evidencie motorových 
vozidiel.
(13) Podmienka uplynutia siedmich rokov sa 
považuje za splnenú, ak fyzická osoba s ťaž-
kým zdravotným postihnutím vráti peňažný 
príspevok na kúpu osobného motorového 
vozidla alebo jeho pomernú časť.
(14) Ak fyzická osoba s  ťažkým zdravotným 
postihnutím, ktorej bol poskytnutý peňažný 
príspevok na kúpu osobného motorového 
vozidla, nesplní záväzok uvedený v odsekoch 
10 a 12, je povinná vrátiť tento peňažný prí-
spevok.
(15) Fyzická osoba s ťažkým zdravotným po-
stihnutím je povinná vrátiť peňažný príspe-
vok na kúpu osobného motorového vozidla 
alebo jeho pomernú časť, ak predá alebo 
daruje osobné motorové vozidlo alebo bola 
povinná vrátiť osobné motorové vozidlo sub-
jektu, ktorý jej poskytol úver na kúpu osob-
ného motorového vozidla pred uplynutím 
siedmich rokov od poskytnutia tohto peňaž-
ného príspevku.
(16) Fyzická osoba s  ťažkým zdravotným 
postihnutím, ktorej sa poskytol peňažný 
príspevok na základe preukázania, že bude 
zamestnaná alebo sa jej bude poskytovať 
sociálna služba uvedená v  odseku 6 alebo 
bude navštevovať školu a  bude spĺňať pod-
mienku využívania osobného motorového 
vozidla uvedenú v odseku 6, je povinná vrátiť 
pomernú časť peňažného príspevku, ak do 
12 kalendárnych mesiacov od právoplatnosti 
rozhodnutia o priznaní peňažného príspevku 
na kúpu osobného motorového vozidla sa 
nezamestná alebo sa jej neposkytuje sociálna 
služba uvedená v odseku 6 alebo nenavšte-
vuje školu a  nespĺňa podmienku využívania 
osobného motorového vozidla uvedenú 
v odseku 6. Ak v tejto lehote bolo osobné mo-
torové vozidlo odcudzené alebo havarované, 
platí odsek 18 rovnako.
(17) Fyzická osoba s ťažkým zdravotným po-
stihnutím je povinná vrátiť peňažný príspe-
vok na kúpu osobného motorového vozidla 
alebo jeho pomernú časť aj vtedy, ak osobné 
motorové vozidlo, na ktorého kúpu sa posky-
tol tento peňažný príspevok, sa nevyužíva na 
jej individuálnu prepravu.
(18) Fyzická osoba s  ťažkým zdravotným 
postihnutím nie je povinná vrátiť peňažný 
príspevok na kúpu osobného motorového 

vozidla alebo jeho pomernú časť, ak osobné 
motorové vozidlo, na ktoré bol poskytnutý 
peňažný príspevok, bolo odcudzené alebo 
havarované alebo havarované osobné mo-
torové vozidlo predá alebo daruje a  fyzická 
osoba s  ťažkým zdravotným postihnutím 
pred uplynutím siedmich rokov od poskytnu-
tia predchádzajúceho peňažného príspevku 
na kúpu osobného motorového vozidla ne-
požiada o  ďalší peňažný príspevok na kúpu 
osobného motorového vozidla.
(19) Lehoty uvedené v odsekoch 13, 15 a 18 
začínajú plynúť prvým dňom kalendárneho 
mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom 
mesiaci, v  ktorom rozhodnutie o  poskytnu-
tí peňažného príspevku na kúpu osobného 
motorového vozidla nadobudlo právoplat-
nosť.
(20) Havarované vozidlo na účely peňažné-
ho príspevku na kúpu osobného motorové-
ho vozidla je osobné motorové vozidlo, na 
ktorom bola spôsobená totálna škoda podľa 
likvidačnej správy vydanej príslušnou pois-
ťovňou alebo podľa znaleckého posudku vy-
daného znalcom z odboru dopravy.
(21) Fyzická osoba s  ťažkým zdravotným 
postihnutím je povinná vrátiť pomernú časť 
peňažného príspevku na kúpu osobného 
motorového vozidla za obdobie od prvého 
dňa kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje 
po kalendárnom mesiaci, v  ktorom fyzická 
osoba s ťažkým zdravotným postihnutím pre-
dala osobné motorové vozidlo, na ktorého 
kúpu jej bol poskytnutý peňažný príspevok 
na kúpu osobného motorového vozidla do 
dňa uplynutia lehoty uvedenej v odseku 15.
(22) Ak cena osobného motorového vozidla 
je vyššia ako cena, na ktorej základe bol ur-
čený peňažný príspevok na kúpu osobného 
motorového vozidla, vyplatí sa rozdiel medzi 
výškou peňažného príspevku na kúpu osob-
ného motorového vozidla poskytnutého na 
základe dokladu o  cene osobného motoro-
vého vozidla a výškou peňažného príspevku 
určeného na základe dokladu o kúpe osobné-
ho motorového vozidla najneskôr do 30 dní 
od právoplatnosti rozhodnutia, ktoré bolo 
vyhotovené podľa § 55 ods. 12. Súčet výšky 
peňažného príspevku na kúpu osobného 
motorového vozidla poskytnutého na zák-
lade dokladu o cene osobného motorového 
vozidla a vyplateného rozdielu nesmie prevý-
šiť sumy uvedené v odseku 7.
(23) Ak cena osobného motorového vozidla 
je nižšia ako cena, na ktorej základe bol ur-
čený peňažný príspevok na kúpu osobného 
motorového vozidla, fyzická osoba s ťažkým 
zdravotným postihnutím je povinná vrátiť 
rozdiel medzi výškou peňažného príspevku 
na kúpu osobného motorového vozidla po-
skytnutého na základe dokladu o cene osob-
ného motorového vozidla a výškou peňažné-
ho príspevku určeného na základe dokladu 
o kúpe osobného motorového vozidla najne-
skôr do 30 dní od právoplatnosti rozhodnutia, 
ktoré bolo vyhotovené podľa § 55 ods. 12.
Zdroj:https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/

SK/ZZ/2008/447/
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OKIENKO ZDRAVIA ¨   

úryvok z knihy  Ako mAŤ ZdRAVý moZog V kAždom VEku

Poznáme „nervákov“, ľudí „s  nervami 
z ocele“ alebo „celkom bez nervov.“ Po-
slední sú bez chyby vo výhode - pokiaľ 
ide o zachovanie ich postavenia v živo-
te. U zvierat vo voľnej prírode nemožno 
o slabých nervoch vôbec hovoriť. Pri ner-
vovej poruche by neboli schopné vôbec 
prežiť. Aj pre ľudí platia zákony prírody... 
avšak prežiť a  presadiť sa v  spoločnosti 
je možné len vtedy, ak máme šťastie na 
pevné (zdravé) nervy. Tie si však môžeme 
uchovať len správnou výživou.

Čo im chýba?
Zoslabnuté či chorľavé nervy „pestova-
né“ nevhodnou výživou zrazu donútia 
mozog vydať rozkaz: „Ďalej už nepodstu-
povať žiadne riziko! Všeobecný ústup, stiahnuť 
sa!“ Tieto ochranné signály nás chránia, aby 
sa obeťou nestali posledné rezervy našich 
nervov. Mozog a nervy v tej chvíli prepnú na 
šetriaci režim, v ktorom sa premárni čo naj-
menej ďalších nervových substancií.

Varovné signály „slabých nervov“
•	 strach a nesmelosť, depresívne nálady

•	 neschopnosť koncentrácie

Každý emocionálny zážitok, ako je oslava 
v  spoločnosti priateľov, radosť z  úspechu, 
eufória a  podobne, je v  prípade postihnu-
tých jedincov inštinktívne metabolicko-fy-
ziologicky potlačený. Ak však nervy dostanú 
primeraný balík výživy s potrebnými živina-
mi, potom sa bleskovo uzdravia a dostaví sa 
opäť radosť, veselosť a optimizmus.

málo lásky v detstve následky 
v dospelosti 
Ľudia, ktorým sa v ranom detstve, prípadne 
aj neskôr, dostávalo málo lásky, starostli-
vosti	alebo	ochrany,	majú	deficit	vo	svojom	
mozgovom a nervovom metabolizme. Majú 
pomerne často nedostatok určitých biolá-
tok. Príčinou môže byť napríklad vznik dl-
hodobého stresu pri potláčaní (odnímaní)
lásky. Ten je spojený s nezmyselne vysokou 
produkciou stresových hormónov. Vyústi to 
do trvalého poškodenia rovnováhy medzi 
metabolizmom a systémom prenášania hor-
mónov v mozgu a nervov.

Napríklad: batoľa, ktoré cíti, že ho matka 
opustila, prežíva mučivý takmer neznesiteľný 
strach a obavy, ktoré my dospelí nedokážeme 
vnímať. Pritom vôbec nezáleží na tom, či to 
dieťa prejaví krikom alebo to prežíva celkom 
tíško. Dôsledkom býva zakrpatenie enorm-
ne vnímavého mozgu, citlivej siete dendri-

tov a  neuritov, nervových spojov a  nastáva 
zmena metabolizmu buniek a nervov. Ľudia, 
ktorým sa v  ich rannom detstve venovalo 
málo pozornosti, materskej starostlivosti 
a  lásky, ako dospelí pociťujú oveľa väčšiu 
potrebu lásky. Lásku a  príchylnosť si vyku-
pujú biochemicky mimoriadnou produkciou 
„vyrábačov šťastia“, ako je noradrenalín ale-
bo beta-endorfín. Tieto hormóny môžeme 
produkovať a  zaviesť do nášho nervového 
systému iba pomocou vitamínov. Preto, ak 
niekto cíti dostatok lásky, potrebuje oveľa 
viac vitamínov. A  teda pomocou špeciálnej 
„supervýživy“ pre bunky mozgu a nervov sa 
do istej miery môžu stať šťastní aj ľudia, ktorí 
boli ukrátení o lásku.

Čo ovplyvňuje mentálnu sviežosť 
až do vysokého veku
•	 pravidelná fyzická aktivita

•	 kontrola emocionálneho a  mentálneho 
stresu

•	 dostatok spánku pravidelné

•	 trénovanie pamäte 

•	 cielená výživa pre mozog 

Čo potrebuje mozog, aby správne 
fungoval
Málokto si uvedomuje, že o  mozog sa tiež 
treba starať, jeho nepretržitú činnosť pova-

žujeme za samozrejmosť. Viac dbáme o svoj 
zovňajšok, dom či auto. Ľudský mozog je 
však jedno obrovské informačné centrum. 
Ak by sme v ňom uložené informácie chceli 
publikovať, tak by naše denníky museli vy-
chádzať v bežnom rozsahu denne niekoľko 
miliónov rokov!

Stále prebiehajúci vedecký výskum objas-
ňuje a  zdôrazňuje dôležitosť stravy a  cie-
lenej výživy tak na vyvíjajúci sa ako aj zrelý 
mozog. Mozog okrem kyslíka a vody, má na 
každého z nás tri požiadavky - konzumovať 
také potraviny, ktoré dávajú:

1. energiu - jazdí len na čistú glukózu,

2. živiny na vlastnú obnovu a tvorbu ne-
urob prenášačov 

3. ochranu - vo forme antioxidantov 

mozog potrebuje
•	 vitamín c a vitamíny B (cholín a inozitol, 

hlavné časti lecitínu) zabezpečujú funkč-
nosť bunkovej membrány

•	 vitamíny A  a  e chránia membránu pred 
agresívnymi molekulami

•	 vitamín B12 je nutný pri tvorbe ochrannej 
myelínovej vrstvy nervovej bunky

•	glukóza dodáva bunkám palivo

Viac sa dočítate v knihe
Ako mať zdravý mozog v každom veku

Foto: Anastasia Gepp / pixabay.cpm

žime zdravo s prof. katarínou Horákovou
ACH NERVy
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¨ POZITíVNE MYSlENIE

Koncom roka som v politickej debate v tele-
vízii počul vyjadrenie politológa, ktorý tvrdil, 
že spoločnosť potrebuje sedatívum. Tak som 
sa zamyslel.

Ak mal pod týmto cudzím slovom na mysli 
obyčajné upokojenie emócií, tak by som 
čiastočne súhlasil. Je to však veľmi krátko-
dobé riešenie. Sedatívum nám len uľahčí utr-
penie, ale nenaštartuje uzdravovací proces.

Osobne si nemyslím si, že by naša spoloč-
nosť potrebovala sedatívum, lebo človek aj 
spoločnosť je pod sedatívami ako omámený. 

Súhlasím s názorom môjho priateľa publicis-
tu, ktorý mi v tejto súvislosti napísal: „Použi-
jem analógiu s behom. Použiť sedatívum by 
znamenalo, že potlačím symptómy, budem 
s potlačovaným problémom behať a ešte si 
viac ublížim. Ja som skôr za liečenie samot-
nej podstaty. Sedatívum iba utlmí, ale nevy-
rieši samotný problém.“

Uvedomujem	si,	že	spoločnosť	je	vydráždená	
ohrozením, zo začiatku len ohrozením z pan-
démie, postupne ohrozením šíriacej sa hlúpo-
sti a dnes časť spoločnosti aj frustráciou z nie 
vždy dostatočne interpretovaných informácií 
či už od odborníkov, alebo od politikov.

Skôr si myslím, že spoločnosť potrebuje pro-
tilátku na tieto jednotlivé hrozby, ktorá by 
mohla pozostávať z  čo najkorektnejších in-
formácií zo zdrojov, ktoré nie sú ideologicky 
ani politicky závislé.  

Podstatne viac ako neškodný politológ mi 
vadí človek, ktorý má vedúcu funkciu a roz-
hodovaciu právomoc, z ktorého pri každom 
vystúpení sršia emócie.

takým	 spôsobom	 sa	 dá	 zobudiť	 spiacu	 fir-
mu, uhnúť sa, keď niečo letí alebo zatiahnuť 
záchrannú brzdu. Ale taká vec sa dá použiť 
raz za niekoľko rokov, ak to urobí generálny 
riaditeľ, alebo raz za desaťročie, ak to urobí 
štátnik.

Situáciu môžeme na našej individuálnej 
úrovni riešiť aj tak , že by sme sa mali naučiť 
vypínať toxické podnety. 

Veľmi zaujímavý je prístup Carla Rogersa, 
ktorý tvrdí, že keď sa vytvoria vhodné pod-
mienky, organizmus sa začne uzdravovať 
sám. Takže v  princípe odmietam umelé 
barličky typu „sedatív“ a  drog, ale je nutné 
na individuálnej úrovni vytvoriť tie vhodné 
podmienky. 

Aké, to je individuálne, ale v  princípe treba 
minimalizovať podnety, ktoré človeku ne-
prinášajú žiadnu pozitívnu energiu, len ju 
odčerpávajú. 

Jednoznačne spoločnosť potrebuje nádej. 
Ako sa hovorí, umiera posledná a  aj odsú-
denci na smrť do poslednej chvíle dúfajú 
a  udržujú nádej na príchod rýchleho posla 
s oslobodzujúcim rozsudkom.

V tejto dobe si ľudia určite budú želať nádej 
na návrat do časov predkovidových aj so 

všetkými svojimi strasťami, ale už aj tie sil-
nejšie povahy začínajú byť výrazne unavené 
a podráždené z  tejto dlhotrvajúcej situácie, 
ktorú hádam zažívali len naši prarodičia. 

Čiastočná bezvýchodiskovosť v  mnohých 
evokuje beznádej, do ktorej sa dostávali ľu-
dia počas vojny, ale s  jedným rozdielom, že 
vo vojne prešiel ničivý front a  bol relatívny 
pokoj, kým teraz sa cyklicky vracajú „vlny“ 
reštrikcií a  hrozieb s  pravidelným referova-
ním obetí týchto „vĺn“.

Osobne si však myslím, že najsilnejšou emó-
ciou je motivácia odhodlania žiť. Vychá-
dza bezprostredne z najsilnejšieho inštinktu 
živej hmoty – pudu sebazáchovy.

PhDr. Dušan Piršel 
Riaditeľ Inštitútu pre pracovnú rehabilitáciu 

občanov so zdravotným postihnutím
sekretariat@iprba.sk, www.iprba.sk

V ostatnom čase vnímam okolo nás duchov-
nú	chudobu,	teda	stav,	keď	má	človek	deficit	
v  duchovnej oblasti, keď má duchovné po-
treby a  tie sa nesmú/nedajú napĺňať alebo 
ak žije v majetkovej hojnosti a napriek tomu 
cíti, že mu niečo chýba. 

Niečo, čo je nehmotné, podľa niektorých 
iracionálne, ale podľa iných zase prinášajúce 
ten pravý zmysel života.

Nie je jednoduché túto tému uchopiť tak, 
aby som ju celú obsiahol. 

Filozofi,	teológovia	a ďalší	myslitelia	o nej	píšu	
celé storočia hotové traktáty a stále nenapísa-
li všetko. A stále neodpovedali na každú otáz-
ku, ani nevyvrátili každú pochybnosť. 

Podľa akademického maliara Viliama Hor-
ňáčka „duchovná chudoba je v každej dobe 
temna tou najrozšírenejšou diagnózou 
epidemických rozmerov s  prevažne irever-
zibilným priebehom, ktorá sa prejavuje cel-

kovým úpadkom kultúrnosti a  duševných 
schopností tvoriť pozitívne východiská, čo 
fatálne demoralizuje osobnosť človeka a ná-
sledne infikuje celé spoločenstvo demotivá-
cou až ľahostajnosťou k  vlastnému životu 
a  jeho budúcnosti. Spravidla končí úplným 
rozpadom hodnotového systému a  násled-
ným zánikom postihnutej civilizácie.“

Často sa stáva, že čím bohatší a ekonomicky 
rozvinutejší štát, tým väčšia duchovná ab-
sencia respektíve chudoba. 

Napríklad prírodné národy sveta, oblasti In-
die alebo rôzne tichomorské štátiky a ostro-
vy, kde sa materiálne statky nehonobia, ale 
zato ľudia prežívajú v súlade s prírodou a tra-
díciami svojich predkov.

V  našom regióne sme pred nežnou revolú-
ciou poškuľovali po bohatom Západe a jeho 
vymoženostiach, po otvorení hraníc. Až po 
tsunami konzumu poniektorí precitli a opä-

tovne sa obrátili k trvalým, duchovným hod-
notám, a to rôznymi spôsobmi. 

Od tých tradičných, kresťanských, cez trans-
formáciu rôznych ezoterických praktík s na-
hliadnutím do hĺbok človeka až po moderné 
smery pri hľadaní ducha doby.

Je na zvážení každého človeka, ktorých 
parametrov sa bude držať, či viac tých, po-
chádzajúcich od našich predkov, alebo mo-
dernejších, novších, prichádzajúcich hoci aj 
z opačného konca sveta.

Dôležité je vedieť sa odtrhnúť od materiálna 
a  minimálne začať premýšľať duchaplne, či 
ducha-plne.

Ako píše profesor Jiří Horáček: „Duchovní 
chudobu považuji za velmi významný faktor 
stávající polarizace světa, myslím, že je to 
prostor pro intenzivní osvětu, a také se o ni 
trochu snažím.“

PhDr. Dušan Piršel 
Riaditeľ Inštitútu pre pracovnú rehabilitáciu 

občanov so zdravotným postihnutím
sekretariat@iprba.sk, www.iprba.sk

SPoLoČNoSŤ PoTREBujE NádEj, NIE SEdATíVum 

o duCHoVNEj CHudoBE
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Stalo sa to každému z nás. Pochybili sme, pošmykli sme sa, nieko-
mu sme „ublížili“, proste spravili sme niečo, čo nás neskôr vnútorne 
bolelo. Skutok, ktorý nám dokonale prebral svedomie, oživil v nás 
slabocha	 aj	 zviera.	 Udalosť,	 ktorá	 nám	 nedala	 spať,	 dohnala	 nás	
k hrane priepasti, či sa priznať, mlčať, vyplakať, vykričať, vyspovedať, 
posťažovať, pravdou všetko doterajšie zbúrať alebo zamlčať, prestať 
riešiť, nejakou okľukou to hodiť za hlavu, nech si to ukradne čas.

Sme obyčajní omylní ľudia, čo v  preklade znamená, že všetci sme 
zázrační, originálni, jeden pre druhého takí prepotrební. Sme fyzic-
ké predĺženie Boha, no vďaka tomu, že sa nachádzame v tele, sme 
nedokonalí. Nesnažme sa teda o dokonalosť. V tomto smere neexis-
tuje. Iba sa ňou trestáme, ničíme sa, škodíme si. Tým však nemyslím 
nechať všetko tak!

Vlna výčitiek príde vtedy, keď človek spraví niečo, s čím nie je stotož-
nená celá jeho bytosť. Nastavme si citlivosť spätnej väzby na harmo-
nický stred. O čom píšem? Nemať skamenené svedomie ako päťná-
sobný vrah, ktorý si aj po „hroznom“ čine pokojne ľahne na pričňu 
a bez výčitiek zaspí. A zasa naopak netrestať sa za každú taľafatku, 
nerobiť z mravca slona.

Nič sa nedeje náhodou, všetko má svoju príčinu, vo všetkom je bož-
ský zámer. Analyzujme teda naše skutky, robme nápravy, veď na to 
sme sem prišli. Počúvajme okolie, čo si o danej veci myslí, ale vní-
majme to cez sito, lebo ak niečo tvrdí sto ľudí, neznamená to ešte, 
že je to aj pravda.

Sme tu na učení, narodili sme sa sem, aby naša duša rástla. Podľa 
tohto scenára sa nám dejú „nepekné“ veci. Preto sa aj ľuďom, kto-
rí nastúpili tvrdú cestu očisty, stane zrazu nejaká osobná „galiba“. 
Mám na mysli ľudí, ktorí každý deň chodia na omšu a skutočne berú 
Desatoro či iné náboženské zákony ako pevné životné pravidlá, žijú 
podľa nich. Nie sú pokrytcami, myslia to úprimne, ich cesta nie je len 
divadlo, ale skutočná snaha o  vzorový život. Iní zasa meditujú, sú 
vegetariáni, čistia si čakry, vkladajú dlane do svojho vnútra, nachá-
dzajú svoj vlastný stred, z harmónie ich nevyvedie len tak hocičo. 
A znenazdajky vykonajú niečo, čo bolí a trhá ich dušu na franforce.

Samozrejme, že sa to udeje. Veď neustále nakladali na jednu stranu 
váh, ktorá sa nakoniec prevalila a  spadla. Duša chce rásť. Po čase 
ticha si sama pritiahne potrebné stimuly, tie vytvoria situáciu plnú 
bolesti,	v ktorej	sa	môže	dosýta	čvachtať.	Rastieme	cez	pády,	to	sme	
si už povedali.

Nie, bolestivé veci nemajú nič spoločné s osudom, Bohom, nik za to 
nie je vinný, na nikoho nedvíhajme päste. Nevzdávajme sa našich 
cirkví, nehaňme osobných bohov, nemeňme majstrov, nepáľme kni-
hy. Všetko sa deje, ako sa má. Dôležité je sa týmito pravdami naplniť, 
všímať si symboly a načúvať šepkania života, pýtať sa, čo mi chce 
táto situácia povedať, čo mám zmeniť, v  čom sa mám opraviť. Na 
svete totiž môžete zmeniť len jedného človeka. Seba. To sú dôležité 
závery plynúce z našich „hriechov“.

Je dobré potykať si so svojím vnútrom. Bolí to, ale pravda oslobo-
dzuje. Porozprávať sa sám so sebou, oľutovať, dospieť k  očistnej 
ceste. Prípadne spraviť kroky nápravy – priznať sa, ospravedlniť, čo 
sa	dá	napraviť.	No	potom	si	treba	odpustiť.	Už	sa	neviniť,	netrestať,	
nežialiť. Poučiť sa a ďalej kráčať s vystretou hlavou. Nekonečné seba-
obviňovanie nám berie iba energiu, čím píšeme scenár ďalšej galiby. 
Určite	ste	to	zažili	–	stalo	sa	vám	niečo	„strašné“,	pričom	ste	si	na-
mýšľali, že nič „strašnejšie“ sa už nemôže stať. A zrazu sa vám o pár 
dní prihodilo niečo ešte „výchovnejšie“.

Dajme si príklad. Partnerka vám dala kopačky a vy ste si šli vyplakať 
dušu. Vtedy by ste nikomu neuverili, že sa môže udiať ešte niečo „hor-

šie“. Lenže týždeň na to ste rozbili otcove auto a mesiac na to vám 
pre istotu diagnostikovali šedý zákal. Ako radi by ste všetko vrátili 
späť, „len“ k tomu rozchodu, ale nedá sa. Buď ste si takúto extrémnu 
skúšku, ktorá má zaťažiť vaše citlivé miesto v duši, naplánovali ešte 
pred narodením, alebo je to len následok vášho predošlého upadnu-
tia do bezradnosti, teda svojím čiernym magnetizmom ste začali vy-
tvárať čoraz väčší lievik, ktorým ste priťahovali stále väčšie karamboly.

Je dôležité, aby ste pochopili, že ak neodpustíte sami sebe, nedo-
kážete odpustiť nikomu na svete. Keď neprijmete seba, neprijmete 
nikoho cudzieho. Ak nezačnete milovať samých seba, nikdy nedo-
kážete plnohodnotne milovať nič živé. Všetko sa môže začať jedine 
vo vás. Vyhláste teda zajtra svoj vlastný posledný súd, sľúbte si, že 
prestanete súdiť seba i druhých, odpustite si.

Píšu mi ľudia. Sú to smutné príbehy. Zamilovala sa, podviedla man-
žela, mrzí ju to, kvári. Nastal rýchly sled udalostí: rozvod, bývalý na 
ňu zanevrel, deti sú smutné, týždeň sú u otca, týždeň u mamy, roz-
vrátená rodina. Dokonca sa pár príbehov skončilo aj smrťou. Vina. 
Ťažké, preťažké bremeno sebaobviňovania, sebatrýznenie.

Stalo sa a už sa neodstane. Ak sa budete sústavne len súžiť a robiť zo 
seba donekonečna obeť, je to akoby ste prosili nebesia o chorobu, ne-
vedome k sebe privolávali smrť. Buď sa to stane „náhodou“ – prejde 
vás napríklad opitý motocyklista, alebo sa to udeje pomalou cestou – 
vaše telo postihne ťažká choroba. Krutý a prísny Boh neexistuje, to my 
sami sa trestáme, tak to potom láskavo nepripisujte jemu, on s tým nič 
nemá. Áno, bolesť je nevyhnutná, no utrpenie dobrovoľné. Aj dieťa 
vám povie, že je lepšie zažať sviecu ako plakať v tme.

Vždy je množstvo uhlov pohľadu na vec. Skúste to z tohto: aby sme 
tvorili jednotu, musíme byť naplnení temnotou i svetlom. Pokúste 
sa utopiť „vinu“ s nadhľadom – bolo asi potrebné ísť si načapovať 
trochu toho čierneho, aby ste znova mohli vytvárať svetlo.

Ak ste podnikli všetky možné cesty k  náprave a  viac sa už spraviť 
nedá, je čas si odpustiť. Všetko prijať ako súčasť života, ako niečo, 
čo sa jednoducho malo stať. Tak ako ste pred narodením prijali do-
hodu o živote, tak ste na seba zobrali aj túto neľahkú úlohu a stali 
ste sa na krátky úsek vášho života pre niekoho „učiteľom“. A ďalšiu 
úlohu, ktorú ste si do tohto života vypísali v kolónke na zvládnutie, 
je lekcia o odpustení. Odpustení sebe. Život sa končí len vtedy, keď 
sa má skončiť, alebo keď sa vy rozhodnete ukončiť ho. Nepáchajme 
vedomé samovraždy.

Žite svoj život naplno, do posledného dychu a s láskou. Buďte vďační 
za tento život, tak dlho ste oň žiadali a tak dlho ste sa naň pripravovali. 
Dôverujte a milujte ho, bolo by hlúposťou prežiť akúkoľvek jeho časť 
v apatii. Vráťte sa k pozitívnemu zmýšľaniu, objavte a naplňte svoje 
poslanie. Všetko je dokonalé. Aj keď spadnete na dno, je to zámer do-
konalosti. Vtedy musíte pochopiť, že jediná cesta vedie nahor.

Buďte šťastní, Hirax (Šlabikár šťastia 1.)
foto: Alexandra_Koch / pixabay.com

odPuSTITE SEBE, 
BEZ ToHo To NEPôjdE
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Nie neraz som dostal na prednáške otázku, 
čo s negatívnym partnerom, vzorovým hun-
drošom, ktorému nie je nič po chuti. Veru, 
nie ľahko sa žije vedľa negativistu, ktorý na 
všetko nadáva. Vzduch opanuje nepríjemná 
nálada, človeku sa nechce ani usmiať, nie to 
hovoriť o osobnej spokojnosti, alebo poho-
de vo vzťahu.

Praktizujem so synčekom chlapské jazdy. 
Nebudem klamať, obaja ich milujeme. To 
viete, dva chlapi, to je vždy menej stresu, 
lebo ponožky môžu ležať tam, kde sú a zuby 
sa dajú umyť aj neskôr. Teraz sme prileteli 
so Samíkom do hosťovskej krajiny o polnoci 
a nepriali sme si nič iné, ako dostať izbu a vy-
spať sa. Lenže recepčná ázijského typu mala 
v  pláne robiť obchod. Vraj len za 336,-€ na 
desať dní si môžeme prikúpiť blízky bunga-
lov. Odmietol som. Skúsenosť ma naučila, že 
byť v hlavnej hotelovej budove je výhodné. 
Všade máte blízko – k jedálni, detskej herni, 
recepcii,	kde	je	wi-fi	bezplatne,	lebo	na	izbe	
sa signál buď nedoplazí, alebo je zámerne 
rušený, aby ste si kúpili voucher. Veď len 50 
dolárov na týždeň. Daj, velí Matrix. Nedám, 
sám mi dáš a rád.

Keď som odmietol aj druhú ponuku v sume 
303,-€ (doteraz neviem, kde na tie čísla cho-
dila... keby skúsila 299,-€, aj by som sa mož-
no chytil, na tie „deviatky“ sme my Európa-
nia naučení bliknúť očami, ale toto ju asi na 
školení neučili), dostali sme sa konečne do 
výťahu... izba, poslíček s  kufrom a  jeho po-
vinná zvedavosť, či sme spokojní s  izbou. 
Druhá a tretia ozvena tejto otázky v preklade 
znamenala „daj mincu“.

Pritakávam, v  tom momente som s  izbou 
spokojný bol. Teda až kým poslíček nezavrel 
dvere a  ja som sa nezapočúval do „ticha“. 
Spoza okna sa rinul obrovský hrmot akéhosi 
stroja. Pripomínal lietadlo tesne pred vzle-
tom... zatiaľ iba rolovalo na dráhe, no napriek 
tomu motory hučali ako besné.

Otvoril som okno, predtucha sa naplnila. 
Nachádzali sme sa na treťom poschodí, kým 
o  poschodie nižšie sa v  šere črtala strecha 
reštaurácie, nad ktorou sa hučala centrálna 
klimatizačná jednotka celého hotela. Mož-
no, keby som nebol vzdelaný a  netušil nič 
o nepríjemných následkoch hluku na poho-
du a psychiku človeka, nevnímal by som to 
ako galibu vesmírnych rozmerov. Nieto to 
ešte na dovolenke, kde si má človek oddých-
nuť. Veď na izbu sa chodí človek iba vyspať 
a načerpať silu do ďalšieho lovenia slniečka, 
moríčka, smiechu a  hry so synkom. No keď 
utíchne hotel, príšera za oknom prevezme 
oprate zvukových vibrácií.

Izbička bola milá, prítulná, pekná. No jej 

orientáciou smerom na hlukostroj a  oku 
nelahodiacim výhľadom na strechu a  sta-
venisko nového hotela črtajúceho sa za na-
šim hotelom, bola ázijská pomsta vykonaná 
s  precíznosťou profesionálneho mučiteľa. 
„Túto izbu dávajú za trest asi všetkých, ktorí 
nie sú recepčným sympatickí,“ napadlo mi. 
Áno, na Slovensku som odmietol priplatiť si 
výhľad na more, lebo po predošlých skúse-
nostiach mi došlo, že na balkóne trávime ako 
rodina nula celá nula nula tri hodiny celko-
vého dovolenkového pobytu. Odvtedy od-
povedám: „Nie, ďakujem, až keď prejdeme 
na balkónový party mód, dovtedy nemám 
problém párkrát namiesto mora a  bazénov 
uvidieť iný hotel.“ Spať však jedenásť nocí 
vedľa fučiaceho Golema som však nečakal.

Zavreli sme so Samíkom oči. Za oknom bal-
kóna s rozmerom meter a pol krát meter, kde 
niekto minimalisticky napratal dve prútené 
mikrokreslá a  stolček prichystané pre párty 
Snehulienky a jej sedem trpaslíkov (už to sta-
čilo iba premiestniť pinzetou do fľaše), hučal 
drak Hrmot. Nevidieť to, nik mi nevysvetlí, že 
tam nestojí letisko.

Čo by spravil nervák? Dvanásť minút by cho-
dil po izbe ako lev, ktorý stúpil na mínu. Na-
dával by, z  rukáva by vyberal perly rôznych 
vetných súvetí, v  ktorých by sa to pohlav-
nými orgánmi len tak hemžilo. Aj ázijskými, 
lebo „to nám dala určite naschvál, ako poms-
tu, že som odmietol pristúpiť na jej ponuku!“. 
V minúte trinástej by sa obliekol a zišiel by na 
recepciu. Výťahom by triaslo, aby o sedem-
násť sekúnd voyare hotela preťali nadávky 
a bľakot človeka, ktorý by mohol napísať ne-
jednu novelu o cholerizme. Do polhodiny by 
sa aj s rodinou pravdepodobne sťahoval do 

inej izby. Do rána by však nemohol od rozčú-
lenia zaspať, opakovane by si prehrával triler 
„ako to len mohli!!!“. Prvú hodinu asi ani jeho 
manželka kvôli obavám o  duševné zdravie 
svojho manžela a  pružnosť jeho srdcového 
svalu. Asi by to vyriešili krížovky a hrsť práš-
kov. Matrix vie byť nonstop po ruke...

Ďalší typ človeka je, že pri nespokojnosti ne-
povie ani ň a všetko excelentne udusí v sebe. 
Tam mu žeravá guľa behá zo strany na stra-
nu, no on drží. Odpoveď prečo tak činí by na-
šiel v detstve, kde do seba naimplementoval 
tento škodlivý „obranný mechanizmus“ 
zastierania a  neriešenia vlastných pocitov. 
Navonok sa zdá byť pokojným, mnoho ľudí 
ho za takého aj považuje, ale pokojným nie 
je, lebo zožiera seba zvnútra. To je na choro-
bu, neklamme sa. Tu máte aj časť odpovede, 
prečo si Boh berie tých dobrých a zlých ľudí 
necháva na Zemi dlhšie. Boh s tým nič nemá. 
Ten túto hru vyhútal, natiahol a  o  ďalšie sa 
nestará, v ničom na neho nezvaľujte vinu.

Nervák sa komplikácie teda snaží aspoň 
riešiť, aj keď pritom rozbíja vázy, prehrieva 
nervové obvody seba i  okoliu. Minimálne 
v problémoch vidí hromozvod zvedenia svo-
jej	vnútornej	žumpy.	„Šplech!“	a  je	to	von!!!	
Iný typ pacienta je negativistický hundroš, 
ktorý vec nerieši a patový stav, na ktorý bez 
prestania kľaje, akoby mu vlastne vyhovoval. 
Takto to ide prvý deň, druhý, tretí, dovolenka 
stráca nádych harmónie, zmenila sa na obeť 
vrčania hlavnej klímy. Všetkým o tom rozprá-
va. Keď píšem všetkým, tak všetkým, aj An-
gličanom nepoznajúcich slovenčinu, i  plav-
číkovi nepálskeho pôvodu. Veľmi si rozumie 
taktiež s  českými turistami, ktorí priletia na 
piaty deň: „Maminko, jen v rychlosti, to volá-

Čo S VEČNým 
NEgATIVISTom?
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ni je odtud zatraceně drahý... Let byl příjemný, 
žádný turbulence, časový posun tři hodiny. Ji-
nak je to tady hezké... až na ten lomoz na izbě 
zvěnčí, asi chlazení...“

„Tiež máte taký hluk na izbe?“ prihovorí sa 
bývalo-večným bratom a  sestrám a  román 
sa po ďalšie dni píše sám. Aj šiesty, siedmy 
deň. Konečne má vecný dôkaz mať právo na 
zlú náladu. Neoblomný negativistický šom-
roš, sťažovateľ, nespokojenec, sa na danej 
veci smeje až počas letu domov, keď u neho 
zozadu pristane fľaša becherovky. S  nesku-
točne „perfektnými novými priateľmi“ sa rád 
podelí o veselú historku z pobytu, samozrej-
me „hurhaj-štabarc story“. To sa ale nasme-
jú. Aj manželka sa usmieva, aj keď vnútro jej 
vraví, že to bolo úplne inak. Je zažehnané, 
horor sa zmenil na nesmrteľnú anekdotu. Čo 
tam po tom, že predchádzajúcim oddycho-
vým dňom negativista ufaklil nemalý poten-
ciál pokoja, radosti a zábavy.

Čo spravil Baričák? Dal preč emócie a pozrel 
sa na to racionálne: „Teraz sa mi to už rieši 
nechce, je štvrť na dve. Zajtra o tom poviem 
delegátke, lebo mojou strašnou angličtinou 
by som to musel kresliť a  taký Michelange-
lo zasa nie som. Aj tak sme so Samíkom takí 
ustatí, že by sme zaspali aj na transformáto-
re.“ A  do minúty sme skutočne aj odišli do 
ríše snov.

Tajomstvo úspechu: čím ste naplnení, tým 
si modelujete vašu budúcnosť. Základný 
bod teda je vonkoncom neprepadať zlému 
pokračovaniu. Nie, nie som zasnený rojko. 
Proste prijímam aj zlé pokračovanie v  úvo-
de neblaho vyzerajúcej situácie. Je to stav 
harmónie s daným stavom, hocijako sa bude 
vyvíjať.

Rande	s milou	českou	delegátkou	sme	mali	
na druhý deň o  jedenástej doobeda. Na 
konci som jej povedal o reaktore nachádza-
júcom	sa	v blízkosti	našej	izby.	Šli	sme	na	re-
cepciu, kde Češka Bára v  nemčine popísala 
stav	našej	veci.	Recepčná,	krásna	blondínka	
európskeho typu sa najprv usmiala na Samí-
ka, potom na mňa. Chápem. V mojom veku 
už prebúdzam skôr materinské city. Potom 
sa spýtala, či v danom lomoze vydržíme ešte 
jednu noc a  zajtra o  druhej poobede, keď 
odídu starí turisti, nám ponúkne alternatív-
nu izbu. Pritakal som. Do ruky mi pristál 50 
dolárový kupón na izbový internet. Poďako-
val som. Kopírovanie naladenia vnútier fun-
govalo parádne.

Na druhý deň sme sa presťahovali. Dostali 
sme ôsme poschodie s  nádherným výhľa-
dom na more. Celý záliv sa nám leskol ako 
jedna spojená lastúra. „Komplet hotelový 
komplex máme ako na dlani,“ písal som 
žene, rušenie internetu ustalo. Matrix zavíjal 
v kúte, dostal do tlamy.

Vždy prichádza skúška, toto ma už život 
dostatočne naučil. Na druhý deň po presťa-
hovaní a raňajkách som na pláži zistil, že mi 
chýba mobil. Prezrel som všetko. Keby som 

dovolil panike, nervozite, či nebodaj hnevu 
ovládnuť môj stav, iba by som to celé skom-
plikoval, takže ani teraz som nekopal do 
piesku a nevolal k sebe čertov diablov, nech 
si „okamžite odvedú toho, kto ma okradol!“. 
Oznámil som Samkovi, že budeme musieť ísť 
na recepciu, že som pri naháňačke s ním asi 
stratil mobil. Chytili sme sa za rúčky a šli sme. 
Recepčná	ma	vypočula,	podišla	ku	kolegovi,	
ten otvoril šuplík a podal mi môj mobil, pro-
striedok tak prepotrebnej komunikácie s na-
šou ženskou polovičkou rodiny. „Našiel sa na 
pláži,“ vyslovil pán s úsmevom. Nič iné som 
nečakal. Ak by sa však nenašiel, rovnako tak 
by som nič iné nečakal.

Môžete čarovať. Nik vám v tom nebráni. Iba 
ak vy sami, červ, ktorý vo vás začal panovať 
(viac	v druhom	diely	Šlabikára	šťastia).	ener-
getický egregor, ktorého ste sa stali sluhom. 
Pre mňa za mňa si aj nadávajte a rozčuľujte 
sa, len svoj prejav nebráňte slovami, že je to 
vaše zdravie a môžete si ho ničiť. Za prvé – 
nesmiete zodpovednosť za telo, ktoré ste 
pri vtelení vybrali ako dopravný prostriedok 
na tejto úžasnej planéte. Za druhé – svojim 
otrasným spôsobom správania a pohľadu na 
svet, ničíte zdravie aj najbližším. Energeticky 
na nich cudzopasíte. Práve na tých, ktorým 
v  čase mierneho rozplynutia mrákavy vo 
vašej mysli vravíte, že ich ľúbite a máte radi. 
Tak sa podľa toho aj správajte. Láska nie je 
povinne vyslovenie „ľúbim ťa“. Láska je úcta, 
rešpekt, tolerancia a podpora toho druhého. 
Slovami, činmi, jednaním, spôsobom ko-
munikácie. Ak budete žiť sami, kopte si do 
panelov, búšte päsťami do trámov vašu ner-
vozitu, nespokojnosť, večnú otrávenosť zo 
života. Panel, ani trám, vám energiu nedodá, 
dokáže to iba živá osoba. Tak si už konečne 
uvedomte vašu zlodejinu páchanú na okolí, 
zobuďte sa zo svojej slabosti, prestaňte byť 
manipulátorom. Je to smutné dostať pri na-
rodení nohy a odmietať chodiť. Váš bezcitný 
prístup k bytiu je odmietanie daru robiť svoj 
svet krajším. Mazať všetko čiernymi farbami 
ide ľahko, ale robia to len hlupáci. A  vy nie 
ste hlupák, tak sa začnite pozorovať, kto 
vlastne ste, ako vystupujete a  odpovedzte 
si, či sa páčite samému sebe a aké by to asi 
bolo, keby sa ktosi celý deň, mesiace, roky, 
celý život, k vám správal ako buran, urážajúci 
sa pako, či diktátor.

A vy, partneri hundrošov, už prestaňte nad-
merne milovať. Nie je to láska. Je to otroctvo. 
Už	 nemlčte,	 odpojte	 sa.	 Hovorte,	 keď	 vám	
je zle. Vyslovujte to rôznymi vetami, raz sa 
dotyčnému dozvoníte a on sa bude musieť 
zmeniť. Že vás opustí? Ani to nie je láska, iba 
strach zo samoty. Ale čo je lepšie – žiť v ot-
roctve a odovzdávať denne množstvo ener-
gie, ktoré sa bez zmyslu stráca v kráteri ná-
sledkov chybných vzorcov, alebo sa konečne 
prijať, začať sa milovať, vážiť si samého seba 
a povedať všetkým hundrošov vo vašej blíz-
kosti: Dosť! Ste hodní lásky, nemusíte si ju 
odpracovať, už to konečne pochopte.

„Ocík, a ako si vedel, že ten mobil bude na re-
cepcii?“ spýtal sa ma synček.

„Lebo veľakrát som už našiel cudzí mobil 
a vždy som ho vrátil. Teraz sa mi to vrátilo.“

V tej chvíli som si bol istý, že ak v živote ne-
stretne väčší vzor správania sa, než aký pre 
neho teraz predstavujem ja, nebude pri ne-
príjemných situáciách prepadať panike, ner-
vozite, zlosti, strachom, plaču, alebo vineniu. 
Lebo ak dieťa niečo nevidí, nestane sa tým. 
A  raz mi jeho manželka poďakuje, ako jej 
muž reagoval v hotely na stratu kufrov. Pros-
te to v pokoji vyriešil a dovolenku si užili. Tak, 
ako aj celý život. Tak nech sa stane, amen.

Zdroj: https://www.pavelhiraxbaricak.sk/ 
co-s-vecnym-negativistom/

Foto: freepik.com

Ciele typu – JA budem mať dom, JA 
budem bohatý, JA budem slávny 
spevák – sú lepšie ako žiadne. Ale pre 
schopných ľudí, Ľudí s veľkým Ľ, du-
chovne založených ľudí, sú to slabé 
ciele. To nie je to pravé orechové. Je 
to jednoducho málo.

Hodnotný cieľ vždy súvisí s  pomo-
cou iným ľuďom. Iba dosiahnutie ta-
kého cieľa vás plne uspokojí a dodá 
vám potrebnú energiu.

„Vyrábam tehly, aby ľudia lepšie bý-
vali, opravujem autá, aby ľudia bez-
pečne jazdili, učím deti, aby boli ži-
votaschopnejšie v živote a žili čestný 
život. Dôjdem do chalúpky, aby stará 
mama mala chlieb a koláče.“ Vždy si 
dajte otázku: ako dosiahnutím svoj-
ho cieľa pomáhate iným ľuďom? Ste 
pre iných hodnotný?

Ak neviete na túto otázku odpove-
dať, tak budete iba drieť a drieť a aj 
keby ste niečo hmotné dosiahli, vo 
vnútri vás to nebude uspokojovať. 
A  budete unavený zbytočnosťou 
svojho života.

Zopár veľkých ľudí si až potom, čo 
zbohatli, uvedomili, že ich peniaze  
sú nanič, ak ich dosiahli tak, že zničili 
iným život. A sú rovnako nanič, ak ich 
nepoužijú pre blaho iných ľudí. A tak 
rýchlo zjednávajú nápravu.

Ladislav Pavlík

doBRÉ CIELE
PomáHAjÚ 

dRuHým
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¨ PRE VOľNÝ čAS

S Ž R O Z Ý V I Y K Č A M V R O A
T Ľ S T M A S K A I I N A L O I V
A I U Y E L N E Y N N A P J D E A
V S T D N D I I O Á I K A N I L H
B O A E A S L E L Z V T I N R A O
Y A N R L L V O K S R Ý A CH O P E
L R A V T A ž i v o T U L P K A Č
Y A A L S E B E A E A R O Z D I A
M H R L P L D Ú L T C H E A T K I
O A A O I O A T I N O B L S V S L
Ž S R V K B K M T D R K I E K A S
A N I Ž Ú O I O A A O S T R O J E
S C T S A L P N J P K Y A N I D Ý

oSEmSmERoVkA
Legenda: ALIBI, AORTA, BALET, BONITA, 
CIVIL, ELITA, EPOCHA, HLINA, INDIA, 
ISKRA, ISTIČ, KORIDOR, KVALITA, KVETY, 
KYANID, LIMITA, LOVEC, MAČKY, MARŽA, 
MASKA, MLIEKO, NÁLOŽ, OHAVA, OMYLY, 
PANNY, PATINA, PLAST, PLUTO, POHODA, 
POKLAD, POKOJ, POKORA, SAHARA, 
SALSA, SLAMA, SLIAČE, SLINA, SĽUDA, 
STAVBY, STRES, STROJE, SUTANA, SVEDOK, 
SVIATOK, TRASA, ÚVAHY, ÚŽINA, VINIČ, 
VIOLA, VREDY, VÝZOR, ZÁNIK, ZEBRA, 
ZMENA, ŽATVA.

Tajničku osemsmerovky tvorí 27 nevyškrtaných 
písmen.  Autor: Marek Pataky

Zdroj: bimbimkha / freepik.com

Odpoveď: .........................................................................................................................



OBČIANSKE ZDRUŽENIE MAILA ŠTEFÁNIK 
USPORIADA V ROKU 2022 KULTÚRNE BENEFIČNÉ PODUJATIA PRE OSOBY

S MENTÁLNYM A ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM:

30. JANUÁR OBJATIE TÓNOV KINO JUNIOR, LEVICE 
30. MAREC OPRI SA O MŇA KLUB ČIERNY OROL, PREŠOV 
13. APRÍL VEĽKÁ NOC V MARÍNE ŠLU MARŃA KOVÁČOVÁ

27. APRÍL RUKY SPOJA RUKY NÁRODNÉ REHABILITAČNÉ CENTRUM KOVÁČOVÁ 
29. MÁJ CHYŤME SA ZA RUKY NÁDVORIE NEOGOTICKÉHO KAŠTIELA, GALANTA 

11.-12. JÚN DOBRÝ FESTIVAL, PRÍRODNÉ KÚPALISKO DELŇA, PREŠOV 
21. AUGUST FESTIVAL OSMIDIV, AMFITEÁTER, BANSKÁ ŠTIAVNICA 
25. SEPTEMBER DÚHA V SRDCI MSKC, NOVÉ MESTO NAD VÁHOM 
19. OKTÓBER NA KRÍDLACH ANJELOV MKC, ŽIAR NAD HRONOM 

17. NOVEMBER SPOMIENKOVÝ KONCERT ŠLU, MARŃA KOVÁČOVÁ
23. NOVEMBER VEĽA LÁSKY DOM KULTÚRY, ŠTÓS 

Vstup je bezplatný pre deti a osoby s mentálnym a zdravotným postihnutím 
a pre členov klubu SPIG

Foto: Igor Frimmel, Marek Vaco,  Milan Maršalka a Peter Ivan



Kontaktujte nás 
SPIG s.r.o., Tulská 2, 960 01 Zvolen, SK
bezplatná linka 0800 105 707, e-mail: spig@spig.sk
www.spig.sk, www.inakobdareni.sk

Získajte zdvíhacie zariadenie so štátnym 
príspevkom a doplatkom z Klubu SPIG BeZPLatNe!
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