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Vážení a milí čitatelia,

s blížiacim sa koncom roka sme pre vás pripravili ďal-

šie vydanie nášho časopisu ARES magazín. Nájdete 

v ňom nové zaujímavé články. Naša firma sa posunu-

la zase o krok dopredu, napríklad naša zvislá plošina 

ZP5, ktorú sme vyvinuli, je odteraz v sériovej výrobe. 

O jej prvej zaujímavej referenčnej inštalácii sa doz-

viete v aktualitách a tak isto vás budeme informo-

vať o ďalších zaujímavostiach programu OPEL Handy-

cars, histórii šikmej schodiskovej plošiny SP-OMEGA 

a poradíme vám ako sa dá vybaviť príspevok na úpravu 

auta a mnoho ďalších cenných informácií. 

Časopis je k dispozícii ako obvykle v rehabilitačných 

centrách, výdajniach zdravotníckych potrieb, na úra- 

doch práce, sociálnych vecí a rodiny a vo všetkých našich 

spriatelených organizáciách po celom Slovensku. Časopis 

si môžete tiež vyžiadať vo firme ARES, odkiaľ vám ho radi 

zašleme na požadovanú adresu.

ARES magazín je koncipovaný ako kokteil s cestovaním, 

kuriozitami, novinkami zo sveta pomôcok pre handi-

capovaných a ak plánujete letnú dovolenku pri mori, 

odporúčame vám článok o dovolenke pri mori na vozíku. 

Celým časopisom vás bude sprevádzať červená postavička 

menom Alex.
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5 rokov záruka na japonské schodolezy
Výrazné zníženie cien talianskych schodolezov
Od 1. 2. 2016 firma ares po dlhodobých skúsenostiach s predajom japon-
ských schodolezov zn. Sunwa zvyšuje záručné krytie zo zákonom stanovených 
2 rokov na 5 rokov. K predĺženiu záruky týchto schodolezov sme pristúpili 
vďaka ich takmer dokonalej konštrukcii a výrobe z odolných kvalitných mate-
riálov. Firma ares dodala na Slovensku stovky týchto zariadení a všetky sa 
vyznačujú vysokou spoľahlivosťou v každodennej prevádzke a extrémne níz-
kou poruchovosťou.
zároveň firma ares pristupuje k zníženiu ceny štandardných talianskych scho-
dolezov zn. antano určených na bežné používanie o 30 %.
Ponúkame vysokú kvalitu s 5-ročnou zárukou a štandard za zníženú cenu.

Výročie šikmých
schodiskových
plošín od ARESu
po 21 rokoch výroby plošín Sp-OmeGa a Sp-delta sa blíži jubi- 
leum: 5000 nainštalovaných plošín v strednej európe. Obe ploši-
ny si behom krátkej doby získali mnoho priaznivcov, ktorí môžu 
vďaka nim prekonávať schody sediac na invalidnom vozíku. 
je to hlavne vďaka ich pokojnej prevádzke, minimálnym zástav-
bovým rozmerom, bezporuchovosti a vysokej spoľahlivosti. dúfa-
me, že sa toto číslo do roku 2020 ešte minimálne zdvojnásobí. 
ako pozornosť rozdáva naša partnerská firma antidekubitný 
matrac ku každej plošine. poponáhľajte sa, táto akcia je časovo 
obmedzená.
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Z firmy NEWSNovinky

Zvislá plošina ZP5
v Panteóne v Paríži
v minulom čísle sme vás informovali o vývoji nášho nové-
ho produktu plošiny zp5. Na Slovensku sme urobili už 
niekoľko úspešných realizácií, avšak naša najprestížnejšia 
realizácia sa nachádza v zahraničí. Naši kolegovia nainšta-
lovali nami vyvinutú plošinu vo francúzskom hlavnom mes-
te v paríži, v slávnej katedrále panteón. táto plošina umož-
ní návštevníkom tohto historického skvostu pohybujúcim 
sa na invalidnom vozíku navštíviť inak nedostupné miesta. 
dúfame, že takto prístupných úžasných miest bude len 
pribúdať.

Nájdite odpovede a vyhrajte!
ak ste pozorne čítali aktuálne vydanie areS magazínu č. 2, odpovede na nasledujúce otáz-
ky vám nebudú robiť žiaden problém. touto cestou máte možnosť získať praktický darček 
vo forme 4GB uSB kľúča.

Súťaž

v minulom čísle sme avizovali zavede-
nie do výroby dvoch nových zdvíhacích 
zariadení, plošiny s kolmým zdvihom 
ZP5 a stoličkového výťahu Alfa. dnes 
môžeme konštatovať, že oba nové pro-
dukty už spoľahlivo slúžia našim zákaz-
níkom. veľmi nás teší, že už počas 
vývoja sa podarilo odstrániť ich „det-
ské chyby“ a pri inštalácii a prevádzke 
nedochádza k žiadnym problémom, 
ktoré by išli na vrub ich konštrukcie.
začiatkom jesene 2015 sme ukon-
čili i dodávku zdvíhacích plošín pre 
železnice Slovenskej republiky, pomo-
cou ktorých už nebude problémom 
nastupovanie vozičkárov do vlakov 
na dôležitých železničných staniciach. 
v súčasnej dobe prebiehajú ešte na 
niektorých staniciach stavebné úpra-
vy, aby sa plošiny mohli bez problé-
mov používať. Na staniciach v prešove, 
Štrbe a Štúrove sme významne pris-

potrebné oprávnenia. výborne sa roz-
víja naša spolupráca s firmou OPEL na 
programe pre zťp klientelu Handycars. 
všetky dôležité informácie o úpravách 
môžete získať na našej novej webovej 
stránke www.upravyautomobilov.sk 
Naši kolegovia vykonali niektoré 
zmeny na našej internetovej stránke 
www.ares.sk, dúfame že vám pomo- 
hla v orientácii medzi našimi produkt-
mi a pomohla získať informácie z oblas-
ti legislatívy alebo spôsobu vybavova-
nia príspevkov. Sme veľmi radi, že naša 
facebooková stránka, potom ako sme 
ju prevzali do svojej správy, si našla 
medzi vami množstvo priaznivcov.
pre rok 2016 chystá naša firma ďalšie 
prekvapenia, o ktorých vás budeme 
včas informovať na našich www strán-
kach alebo prostredníctvom prezentá-
cií. dúfame, že prispejú k spokojnosti 
s používaním našich výrobkov a úprav.

peli k ich prístupnosti pre hendikepo-
vaných nainštalovaním šikmých scho- 
diskových plošín. Okrem tohto prí-
spevku k uľahčeniu pohybu ľudí na 
vozíkoch pripravujeme debarierizáciu 
niektorých významných pamiatkových 
budov, o ktorých vás budeme informo-
vať po ich realizácii.
v posledných mesiacoch roku 2015 
bola nainštalovaná päťtisíca šikmá 
schodisková plošina typu Omega 
v krajinách v4. K tomuto jubileu sa 
rozhodla firma altech venovať 50 zá- 
kazníkom, ktorí si plošinu objednajú 
od 1. 10. 2015 praktický darček, anti-
dekubitný matrac. 
Okrem zdvíhacích zariadení sme výraz-
ne pokročili v práci na úpravách osob-
ných motorových vozidiel pre telesne 
postihnutých. vykonávame už všetky 
úpravy vozidiel, ktoré požadujú hen-
dikepovaní a vlastníme k tomu všetky 

Zavedenie novovyvinutých produktov a zmena prezentácie firmy smerom k zákazníkom uká-
zala, že ideme správnou cestou. Čo sa nám od vydania minulého čísla nášho magazínu podarilo 
a čo pripravujeme pre nasledujúce obdobie?

zo správnych odpovedí zaslaných cez SmS na číslo 0908 353 504 alebo 
mailom na adresu ares@ares.sk vyžrebujeme 10 výhercov 4GB uSB kľúča 
s logom našej firmy.

Otázky:
1/ Koľko šikmých schodiskových plošín SP Omega bude inštalovaných 
 ku koncu tohto roka v strednej Európe?
2/ Aký typ prevodovky odporúčame k prerábke automobilu na ručné  
 riadenie?
3/ V ktorom divadle hrala už počas štúdia Anka Šišková?

Vyhlásenie víťazov bude 30. 4. 2016 a bude zverejnené na našich interneto-
vých stránkach.

Nové produkty sa osvedčili

4GB
uSB
kľúč
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 aj také zariadenie, ako 
je stropný zdvihák, má svoje špecifiká 
a zaujímavosti.

Vedeli ste,
 že...

Nezávislosť a sloboda pohybu

aj takto sa dá riešiť umiestnenie koľajníc stropného 

zdviháka. pomocou sadrokartónu ste schopní úpl-

ne zakryť koľajnice, ktoré sú ukotvené na strope. 

vidno je iba drážky, v ktorých sa zdvihák pohybuje. 

takisto pohon stropného zdviháka zostáva na strope 

a nepohybuje sa spoločne s vešiakom, čím získate 

oveľa viac priestoru na obsluhu a manipuláciu s pre-

pravovanou osobou.

Skryté v strope

Špeciálna konštrukcia umožňuje premiest-

nenie ležiacich pacientov. vak dokáže nasa- 

diť iba jeden človek. tento spôsob sa používa 

predovšetkým v nemocniciach pri preprave 

na operačné sály alebo v domácnostiach na 

prepravu ťažko zdravotne postihnutých, ktorí 

nemôžu byť prepravovaní v sede.

Potrebujete premiestniť

ležiacich?

Žiadny problém...

zatiaľ najťažší klient zdvíhaný stropnými zdvihákmi váži neuveriteľných 450 kg. jedná sa o amerického občana. Na Sloven-

sku sa jedná „iba“ o 170 kg ťažkého klienta. aby boli stropné zdviháky schopné zdvihnúť takého človeka, je nutné nadi-

menzovať všetky nosné časti zdviháka na túto nosnosť (od vaku, vešiaku, samotného zdviháka až po koľajnice a úchyty 

koľajníc do stropu alebo do stien). iba pre predstavu - pokiaľ by zdvíhali takého človeka v nemocnici zdravotné sestry, bolo 

by ich podľa zákonníka práce potrebných až 12.

Keď je nosnosť na hrane možností

Vyžiadajte si viac informácií priamo od výrobcov na tel. čísle 0800 150 339 alebo mailom na ares@ares.sk

vďaka stropnému zdviháku GH3 s motorizovaným 

posuvom sa môžete pohybovať úplne samostatne. 

Na ovládači sú umiestnené dva gombíky navyše, 

k pôvodným dvom na pohyb zdviháka hore a dolu 

pribudnú gombíky na pohyb doprava a doľava.

Naše stropné zdviháky nie sú obmedzené umiestne-

ním len v spálni alebo v kúpeľni. v Brazílii v malom 

hangári je použitý zdvihák na nastupovanie a vystu-

povanie z lietadla. Stropné zdviháky areS nachádzajú 

uplatnenie nielen pri premiestňovaní z postele na vozík 

alebo do vane. Naše 

stropné zdviháky 

môžu byť použité 

pre vstup do bazé-

nu, pri nasadaní na 

koňa, v telocvič- 

niach, v pohrebných 

ústavoch, hoteloch, 

jednoducho všade 

tam, kde je potreb-

ná asistencia pri 

zdvíhaní osoby.

Starostlivosť na každom mieste



v minulom čísle areS magazína ste sa dozvedeli ako vybaviť príspevok na zdvíhacie zariadenie pre telesne 

postihnuté osoby. v tomto čísle sa vám bude snažiť poradiť náš poradca alex, ako sa dá vybaviť príspevok 

na úpravu automobilu, ktorý je určený na prepravu osôb s telesným handicapom.

Keďže pravidelne dochádzam autom 

do práce, pre jeho ovládanie a uľah-

čenie nástupu ho budem potrebo-

vať upraviť. Počul som, že na úpravu  

OMV môžem získať štátny príspevok. 

Týka sa ma príspevok na kompenzáciu 

ťažkého zdravotného postihnutia? 

tento príspevok môžete získať na 

základe zákona č.447/2008 z.z. 

o peňažných príspevkoch na kom-

penzáciu ťzp a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, § 35. v skratke, 

ak ste odkázaný na individuálnu do- 

pravu osobným motorovým vozid- 

lom, miera vášho telesného postih-

nutia je vyššia ako 50 % a váš príjem 

Musím vedieť, keď pôjdem na po- 

sudkové oddelenie, o aký príspevok 

mám požiadať?

pretože úrad vám vyhotoví kom-

plexný posudok, mali by ste mať jas-

no, ktoré dôsledky, z hľadiska vášho 

postihnutia, chcete kompenzovať. 

ak ste odkázaný na individuálnu do- 

pravu osobným motorovým vozidlom 

(Omv), bude potrebné do posudku 

uviesť ako jednu z foriem kompen-

zácie ťzp aj úpravu automobilu. Naši 

zamestnanci vám potom radi pomôžu 

vybrať úpravu, ktorá by bola najvhod-

nejšia pre vaše potreby. 

treba myslieť aj na iné príspevky, 

je do výšky 5-násobku životného mini-

ma, môžete tento príspevok získať.

Kto posúdi, že som odkázaný na in- 

dividuálnu dopravu a miera môjho 

postihnutia je viac ako 50 %?

O posúdenie musíte požiadať posud-

kové oddelenie sociálneho odboru 

úradu práce, sociálnych vecí a rodiny 

vo vašom okrese.

Akú dokumentáciu budem musieť 

k žiadosti priložiť?

musíte si pripraviť vašu zdravotnú 

dokumentáciu, ktorú získate od svoj-

ho lekára.

Ako si vybaviť príspevok z ÚPSVaR
na úpravu auta? Opýtajte sa Alexa :-) 
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Opýtajte sa Alexa

napr. na rôzne zdvíhacie zariadenia 

na prekonávanie schodiskových ba- 

riér (plošiny šikmé alebo zvislé), za- 

riadenia na váš presun v byte (zdvi-

háky) alebo napríklad aj príspevok 

na osobnú asistenciu.

Zdá sa mi to trochu zložité, môže mi 

s tým niekto pomôcť?

Naša firma sa zaoberá zdvíhacími za- 

riadeniami a úpravou Omv pre teles-

ne postihnutých. vo všetkom vám 

poradíme a pomôžeme. Návšteva, za- 

meranie, poradenstvo a cenová po- 

nuka sú zdarma.

Príspevok na úpravu OMV sa posky-

tuje len na tie vozidlá, ktoré boli za- 

kúpené s príspevkom úradu práce? 

Nie, príspevok možno poskytnúť i na 

vozidlá, ktoré neboli zakúpené s tou-

to pomocou.

Musím OMV vlastniť a je dôležitý 

jeho vek?

Áno, musíte byť vlastníkom alebo 

spoluvlastníkom. vozidlo, na úpravu 

a príjmu ďalších posudzovaných osôb 

(manželky/-a a detí - ak máte, príj- 

my sa sčítajú a vydelia počtom osôb 

v domácnosti), viď tabuľka na konci 

článku.

Zostatok ceny teda musím uhra- 

diť ja?

pokiaľ nemáte na doplatok, spolu-

pracujeme s niekoľkými nadáciami 

a sponzormi, ktorí poskytujú na také-

to účely finančné prostriedky a do- 

platok zaplatia za vás.

Je možné si pomôcku najprv niekde 

vyskúšať?

Áno, môžeme vám zabezpečiť vyskú- 

šanie požadovanej pomôcky.

 

Ak budem mať nejaké problémy pri 

vybavovaní, kam sa môžem obrátiť 

o radu?

Naša firma poskytuje v tejto oblas-

ti aj právne poradenstvo, preto vám 

poradíme pri akýchkoľvek ťažkos- 

tiach spojených s vybavovaním 

príspevku.

ktorého žiadate príspevok, nesmie 

byť staršie ako 5 rokov. jeho vek sa 

počíta od 1. januára roku, ktorý nasle-

duje po roku výroby vozidla.

Po vystavení posudku si už môžem 

zažiadať o príspevok?

Áno, potom si môžete podať žiadosť 

na úrad práce o príspevky, napr. na 

úpravu Omv alebo na kúpu zdvíha- 

cieho zariadenia.

Poskytnete mi aj podklady pre úrad? 

A ja iba zanesiem žiadosť?

Áno, vieme vám pomôcť s dodaním 

žiadosti, vyplnené dokumenty potom 

zanesiete na úrad práce príslušný 

podľa vášho trvalého bydliska.

Ako dlho trvá, kým úrad vybaví 

žiadosť?

Celý proces trvá cca 3 mesiace, kým 

úrad príspevok prizná.

Úrad uhradí celú cenu zariadenia?

úrad uhradí maximálne 95 % z ceny 

zariadenia, podľa výšky vášho príjmu 

Opýtajte sa Alexa

Vyžiadajte si viac informácií priamo od výrobcov na tel. čísle 0800 150 339 alebo mailom na ares@ares.sk

Tabuľka: Výška príspevku v % z ceny

 Cena pomôcky,
 cena potrebnej úpravy
 osobného motorového vozidla

 do 331,94 eura

 do 1 659,70 eura

 nad 1 659,70 eura

Zdroj: Zákon č. 447/2008 Z. z.

 príjem fyzickej osoby s ťažkým zdravotným
 postihnutím vyjadrený v násobkoch sumy životného
 minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu
 ustanoveného osobitným predpisom

výška príspevku v % z ceny
potrebnej úpravy osobného
motorového vozidla.

do 2

90 %

95 %

95 %

do 3

90 %

85 %

90 %

do 4

70 %

75 %

80 %

do 5

50 %

65 %

70 % 

výška životného minima bola
stanovená od 1. 7. 2014
na 198,09 € mesačne, ak ide
o jednu plnoletú fyzickú osobu



Nás suchozemcov fascinuje more. S jeho obrovskou rozlohou, pravidelným šumom príboja, nekoneč-
nou hrou svetla vo vlnách a nádherným západom slnka.

Dnes sa už v temer každom prímorskom letovisku, ktorému záleží na jeho povesti, dá rekreovať aj na 
vozíku. Nám najbližšie more je Jadran. Na jeho pobreží je veľké množstvo turisticky príťažlivých miest, 
v ktorých sa dá nielen odpočívať, ale i vidieť veľa historických a architektonických pamätihodností.

tentoraz by sme chceli napísať o ta- 

lianskom letovisku Lignano Sabbia- 

doro, ktoré sa nachádza na pobreží 

severného jadranu, približne upro-

stred medzi Benátkami a terstom. 

mestečko leží na piesočnatej kose, 

ktorú z jednej strany obmýva maran-

venských hraníc 610 km a dá sa absol-

vovať i s dvomi dlhšími prestávkami 

za 7 až 7 a pol hodiny.

v lignane sa nachádza množstvo 

hotelov a apartmánových domov 

rôznych cenových kategórií a roz-

lôh izieb a apartmánov. potešujúcou 

správou je, že všetky hotely a veľa 

apartmánových domov je prístup-

ných pre vozičkárov. S výberom vám 

určite poradia cestovné agentú-

ry, ktorých je tu niekoľko a kon-

takt na ne môžete získať na stránke 

www.lignano.it, ktorá má i slovenskú 

mutáciu.

ská lagúna a ústia riek tagliamento 

a Stella a z druhej strany Benátsky 

záliv. táto jeho malebná poloha 

umožňuje na sever výhľad na lagúnu 

v pozadí s julskými alpami a na juh 

pohľad na záliv, v diaľke s rysujúcim 

sa pobrežím istrie. 

do lignana sa cestuje najčastejšie 

autom, ale dá sa cestovať i autobu-

som alebo vlakom. z Bratislavy vedie 

temer celá cesta smerom na viedeň, 

Graz, Klagenfurt a udine po diaľ-

nici. len príjazd k moru v dĺžke cca 

20 km je po štvorprúdovej štátnej 

ceste. Celková dĺžka trasy je od slo- 1110

Cestovanie

lignano je pre vozičkára ideálne 

z hľadiska pohybu. je na absolútnej 

rovine. pešia zóna, prístavy a ná-

brežie sú buď bez chodníkov, alebo 

ak tu sú chodníky, tak všetky majú 

plynulé nájazdy. vstupy do obcho- 

dov, nákupných stredísk a reštaurá-

cií sú v drvivej väčšine bezbariérové. 

Na cca 3 km dlhej pešej zóne plnej 

obchodov a reštaurácií temer ne- 

nájdete miesto, kam by ste sa nedo-

stali s vozíkom bez cudzej pomoci. 

to najdôležitejšie je tu však more. 

v lignane je 8 km dlhá piesočnatá 

pláž s pozvoľným klesaním do vody. 

väčšina pláže je platená, ale v pravi-

delných intervaloch sa nachádzajú 

úseky neplatenej pláže, kde si môžete 

rozložiť svoj slnečník a lehátko. výho-

dou platenej pláže pre vozíčkára je 

plný plážový servis, okrem obligátne-

ho slnečníka a lehátiek, vozíčkárskeho 

WC a spŕch, vám plavčík urobí cestič-

ku z pevných dielcov až k slnečníku, 

pre dospelých, ktorí radi nakupujú, je 

tu 3 km dlhá obchodná zóna a každý 

pondelok sa tu koná veľký trh. a ak 

máte chuť ochutnať výbornú talian-

sku kuchyňu a rybie špeciality, stačí 

navštíviť niektorú z množstva reštau-

rácií. pre milovníkov pop music sa 

konajú v aréne alpe adria v mest-

skom parku každý týždeň koncerty 

známych spevákov.

ak vás na chvíľu zunuje lignano, 

môžete sa vybrať na výlet do blízkych 

známych historických miest. Benátky, 

terst, Grado, Caorle, pordenone, udi-

ne, Cividale, aquilea nie sú vzdialené 

viac ako hodinu jazdy autom. loďou 

sa môžete vybrať do lagúny do rybár-

skych dedín alebo na ostrov mušlí. 

Krásny je i výlet po rieke Stella, kde sa 

nachádza chránená vtáčia rezervácia.

záverom, lignano je veľmi príjemné 

miesto na pobyt vozičkárov od začiat-

ku júna po koniec septembra. ten, kto 

ho raz navštívi, sa sem určite vráti.

aby ste sa s kolesami vozíka nemuseli 

boriť v piesku a pod slnečníkom vám 

urobí plató, takže váš pohyb na pláži 

je bez problémov. K moru vedie na 

pláži spevnená cestička, posledných 

cca 20 metrov je však potrebné pre-

konať po piesku. Na bežnom vozíku 

je to dosť nepraktické, od toho kto 

vás k vode dotlačí to vyžaduje urči-

tú námahu. aj pre tento problém tu 

majú riešenie, ak požiadate plavčíka, 

požičia vám špeciálny plážový vozík 

so širokými balónovými kolesami, 

s ktorým vás pomocník ľahko pretla-

čí po piesku do mora. vozík zásluhou 

veľkých kolies vo vode pláva, takže 

sa môžete dostať do hlbšej vody, 

zosunúť sa z neho a plávať. tak isto sa 

dostanete i na breh. 

lignano však nie je len more. ak ne- 

chcete tráviť čas len vylihovaním na 

pláži, môžete tu navštíviť niekoľko 

atrakcií, ktoré zaujmú nielen deti, 

ale i dospelých. Na okraji mestečka 

je zoologická záhrada, golfové ihrisko 

a areál, v ktorom si môžete zajazdiť 

na koňoch. pre deti je tu lunapark, 

aquapark, parco junior s rozprávko-

vými postavami a hrami, malá závod-

ná dráha pre jazdu na elektrických 

autíčkach, akvárium, in line dráha 

a veľa herní s elektronickými hrami. 

autor: Ján Drobný

Cestovanie



Ručné
riadenie
Drvivej väčšine užívateľov, ktorí už ručné riadenie požívajú, vyhovuje ručné riadenie na ktoré sú 

zvyknutí. Úslovie „zvyk je železná košeľa“ platí na 100 % a je veľmi ťažké si zvykať na nový druh 

ručného riadenia. 

v tomto článku sa dozviete viac o rôznych spôsoboch ručného riadenia nožných pedálov, ich vhodnosti podľa 

druhu handicapu, druhu montáže a výbavy auta. Samostatne je na výber viacero variantov, každý z nich bude 

podrobnejšie rozobraný v ďalších číslach časopisu. teraz sa zameriame iba na všeobecné rozdelenie.

transformáciu nožných pedálov tak, 
aby sa dali ovládať rukami, môžeme 
rozdeliť na spojku, brzdu a plyn. ide-
álnym riešením je automobil s auto-
matickou prevodovkou. Odpadá tým 
pomerne dosť úkonov, ktoré je potreb-

a ten stláča spojku. Servomotor je pro-
gramovateľný a je tu možnosť nastaviť 
rýchlosť stláčania a púšťania spojky.
Ovládanie plynového a brzdového 
pedálu je rovnaké pre automatickú 
aj manuálnu prevodovku. riadenie je 

né vykonávať rukami a môžete sa viac 
sústrediť na šoférovanie. pokiaľ už ale 
máte auto s manuálnou prevodovkou, 
je možné ovládať spojku pomocou 
tlačidla umiestneného na riadiacej 
páke. to vysiela signál do servomotora 1312

Predstavujeme

možné riešiť spoločne jednou pákou, 
ktorá je umiestená na stredovom tune- 
ly alebo pod volantom (najčastejšie pri 
ľavostrannom riadení) alebo samostat- 
ne (brzda zvlášť a plyn zvlášť). Spoločná 
páka je ideálne riešenie, kedy môžete 
jedným pohybom ovládať brzdu aj plyn. 
Ovládacia páka na ľavej strane volantu 
je vhodná pre tých, ktorí si zvykli jazdiť 
s týmto ovládaním. jeho nevýhodou je, 
že znemožníte ďalšie polohovanie vo- 
lantu. Samostatne je možné ovládať 
plyn elektronicky, napríklad kruhom 
na volante. toto riešenie je vhodné pre 
aktívnych vodičov, ktorí majú dobrú 
motoriku rúk a dokážu pevne uchytiť 
veniec volantu a pritom stláčať plynový 
kruh. Ďalším riešením samostatného 
plynu je páčka plynu pod volantom. 
tá je vhodná aj pre ľudí so zníženou 
motorikou rúk a nachádza sa na oboch 
stranách volantu. Brzda sa dá vyriešiť 
opäť umiestením ku stredovému tune-

matickou prevodovkou, určite však ne- 
zabudnite na automatického asistenta 
rozjazdu do kopca, ktorý vás ochráni 
pri rozjazde do kopca, aby ste nezacú-
vali do auta stojaceho za vami alebo 
napríklad automatické stierače. 
podľa montáže je možné rozdeliť ručné 
riadenie na elektronické (napojenie sa 

lu, výhoda tejto brzdy je aj jej aretácia 
v zabrzdenom stave alebo montáž brz-
dy pod volantom (pravostranný aj ľavo-
stranný systém).
ako už bolo spomenuté vyššie, je po- 
hodlnejšie si zaobstarať auto s auto- 

„ideálnym riešením 
je automobil
s automatickou
prevodovkou.“

Predstavujeme

na riadiacu jednotku automobilu) alebo 
na mechanické (prepákovanie nožných 
pedálov na ručné riadenie). výhoda 
elektronického systému je vysoká bez-
pečnosť proti použitiu nezaškolenou 
osobou.
pri každej montáži ktoréhokoľvek typu 
ručného riadenia sa zachováva pôvod-
né ručné riadenie vozidla. 

Mechanické ručné riadenie

Páčka
na ovládanie plynu 

pod volantom



posledné roky svojho života strávil 
tiež na inv. vozíku. I napriek tomu 
bojoval so svojim osudom a zacho-
val si optimizmus. Stretli ste sa s ním 
v tom období? 
Okrem herectva sa venoval aj peda-
gogickej činnosti. moji dobrí priate-
lia ady Haydu, roman luknár a tiež 
ingrid ištoková naňho veľmi často 
v dobrom spomínajú. tiež som ho 
dobre poznala, pretože sme spolu 
účinkovali vo viacerých hrách, keď 
ešte nebol na vozíku. paľo mikulík bol 
v prvom rade veľmi múdry človek. 
a s takým človekom stačí byť naozaj 

Anna Šišková patrí medzi najznámejšie
slovenské herečky. Jej prvým hereckým 
pôsobiskom bolo už počas štúdia
Divadlo Jonáša Záborského v Prešove.

Od roku 1982 pôsobila v trnavskom divadle, kde stvárnila množstvo zaujímavých postáv. po roku 1992 pre-
chádza do bratislavského divadla Astorka Korzo 90, kde hrala vo veľkom počte charakterovo rozdielnych úloh, 
v ktorých sa vypracovala na jednu z najvýznamnejších ženských protagonistiek slovenskej divadelnej scény.

jej výrazný talent si nemohli nevšimnúť ani filmoví a televízni režiséri, ktorí ju obsadili do svojich filmov 
a televíznych diel. z najznámejších hodno spomenúť filmy Krajinka, Musíme si pomáhať, Kruté radosti, 
Sluneční stát. v televízii účinkovala v slovenských a českých seriáloch ako napr. Místo v životě, Letiště, 
Kriminálka Anděl, Tajné životy a mnohých ďalších.

za svoje herecké majstrovstvo získala viacero prestížnych ocenení. Cenu Český lev v roku 2000 za hlavnú 
ženskú úlohu vo filme musíme si pomáhať. a divadelnú cenu Dosky v roku 2001 a 2003.

v súčasnej dobe ju môžeme vidieť na javiskách slovenských divadiel Astorka, Aréna a tiež v Mestskom divadle 
P. O. Hviezdoslava. táto talentovaná herečka pôsobí aj v prahe na doskách divadla Studio DVA.

Okrem svojej hereckej práce sa angažuje v pomoci pre hendikepovaných spoluobčanov prostredníctvom Orga-
nizácie muskulárnych dystrofikov v SR. S členmi tejto organizácie je v pravidelnom kontakte a pomáha im pri 
osvete ich činnosti. je tvárou kampane pre ľudí so svalovou dystrofiou s názvom Belasý motýľ. práve táto jej 
spoločensky prospešná činnosť nás viedla k tomu, aby sme ju požiadali o rozhovor a položili jej pár otázok. 

Čo Vás viedlo k tomu, že sa zapájate 
do akcií v prospech ľudí so svalovou 
dystrofiou?
myslím si, že je to morálna povinnosť 
ľudí, ktorí sú verejne známi. Ľudia 
nás vnímajú, poznajú či už z obrazo-
viek alebo z divadla. máme možnosť 
osloviť širšiu verejnosť a tým pádom 
aj šancu niekomu pomôcť. ja osobne 

snažím pomáhať rôznym charitatív-
nym organizáciám. 

Aký máte názor na integráciu hendi-
kepovaných detí do škôl a postihnu-
tých dospelých na pracoviská s bež-
nou populáciou?
integrácia zdravotne postihnutých 
detí a dospelých by mala byť úplne 

sa snažím pomáhať Organizácii mus-
kulárnych dystrofikov v Sr, ktorí sú 
mi veľmi blízki. Spolupracujem s nimi 
dlhodobo a za ten čas mi naozaj veľ-
mi prirástli k srdcu. majú veľkú silu 
do života a hľadajú krásy bytia tam, 
kde ich my ostatní nevidíme. Okrem 
svalových dystrofikov pracujem aj pre 
ligu za duševné zdravie a v prahe sa 

bežná záležitosť. takíto ľudia by mali 
byť všade medzi nami a všetci by sme 
si mali brať príklad z ich pozitívneho 
prístupu k životu. 

Máte vo svojom okolí, rodine alebo 
zamestnaní niekoho s ŤZP?
mali sme v rodine synovca, ktorý mal 
poškodenú jemnú motoriku a môj 
brat trpel epilepsiou. v porovnaní 
s dystrofiou je to len ľahšie posti- 
hnutie, s ktorým sa dá žiť. 

Stretli ste sa niekedy vo svojej herec-
kej práci s Janom Potměšilom, čes-
kým hercom, ktorý je po autohavárii 
na vozíku? 
S janom potměšilom sme veľmi dobrí 
priatelia. Hrali sme spolu v období, 
keď už bol pripútaný na vozík v se- 
riáli Hotel eden, kde hral kriminalis-
tu. ja som stvárnila jeho priateľku, 
ktorá kvôli láske skoncovala so živo-
tom prostitútky a začali spoločne žiť. 
pamätám si, že to bolo naozaj vtipné. 
jan je strašne milý a príjemný človek. 
zároveň je to skutočne vynikajúci he-
rec, ktorý získal rôzne ocenenia. v tej 
dobe, keď sme točili seriál a aj roky 
po ňom sme sa pravidelne navštevo-
vali. Bohužiaľ, každý z nás má veľmi 
veľa povinností, a preto sa naše cesty 
rozdelili. Budem sa však veľmi tešiť, 
ak si ešte niekedy v budúcnosti spolu 
zahráme. 

Známy slovenský herec Paľo Mikulík, 
ktorý už bohužiaľ nie je medzi nami, 

len malú chvíľu a načerpáte toľko 
energie a múdrosti do života, že by 
ste ju mohli rozdávať. je to úplne jed-
no, či je človek na vozíčku. dôležité je 
samotné stretnutie, ktoré nám niečo 
dáva. 

Máte pocit, že bariéry nielen archi-
tektonické, ale i vo vnímaní telesne 
postihnutých sú menšie, resp. iné 
ako v minulosti? 
je to síce len o krôčik lepšie, ale vidím, 
že sme sa posunuli vpred. ešte je to 
stále veľký rozdiel oproti zahraničiu, 
no v porovnaní so socializmom vidím 
pozitívne zmeny. pamätám si, keď bol 
môj brat v ústave ako epileptik. ako 
dieťa som to vnímala veľmi emotívne, 
mala som pocit, že telesne a mentál-
ne postihnutí ľudia sú v ústave izolo-
vaní od reálneho života. Chvalabohu, 
dnes je úplne bežné stretnúť na ulici 
človeka s postihnutím. 

Dozvedeli sme sa, že ste šťastnou 
babičkou, radosť Vám robí vnúčik 
Filipko, čo priniesol do Vášho živo-
ta?
vnúčik Filipko mi do života priniesol 
obrovské množstvo radosti a lásky. 
je to úžasný a krásny vzťah. Normál-
ne som zamilovaná :) a myslím, že je 
to vzájomné. 

Ďakujeme Vám za rozhovor a pre-
zraďte nám, kde Vás v blízkej budúc-
nosti budeme môcť vidieť v nových 
hereckých úlohách? 
vidieť ma môžete pravidelne v diva-
dle aréna, v mestskom divadle p. O. 
Hviezdoslava a tiež v astorke, kde 
hrám takmer každý večer. Čoskoro ma 
uvidíte aj v televíznom seriáli tajné 
životy, ktorý sa vracia na obrazovky.

integrácia zdravotne 
postihnutých detí
a dospelých
by mala byť úplne 
bežná záležitosť.

ROZHOVOR S ANNOU
ŠIŠKOVOU

Rozhovor Rozhovor
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Zo života
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(bez)Bariérovosť
v Bratislave

ja, človek na vozíku, ktorý už čo to „pobehal“ a videl, hod-
notím Bratislavu v ohľade bezbariérovosti naozaj veľmi 
kladne. Najväčšou výhodou bolo už dávnejšie zaradenie 
bezbariérových kĺbových autobusov do premávky. tie dnes 
tvoria už viac ako 84 % celého vozového parku. Horúcou 
novinkou sú nové bezbariérové električky, ktorých sme sa 
po dlhých rokoch konečne dočkali. Nové električky spĺňajú 
najprísnejšie kritéria a európske normy. ja sám som mal 
možnosť vyskúšať si cestu takouto komfortnou prepra-
vou. výhodou bol hlavne veľký priestor, vďaka ktorému 
je možné v električke prepravovať viacero vozíkov. Cesto-
vanie novou električkou by som bez problémov prirovnal 
k metru, ktorým disponujú viaceré významné európske 
metropoly. Som veľmi rád, že aj v Bratislave sa v doprav-
nej bezbariérovosti hýbeme dopredu. dôležitý je však aj 
ľudský faktor, konkrétne vodiči bezbariérových autobusov 
a električiek, s ktorými sa dostávame do styku vždy, keď 
chceme cestovať a tým pádom využívať nájazdovú ploši-
nu. páni vodiči sú už na nás zvyknutí a väčšinou sa správajú 
veľmi profesionálne a ľudsky. 

Každá karta má však dve strany a aj v Bratislave máme po 
mnohých stránkach bezbariérovosti ešte veľké medzery. 
Obrovským nezmyslom je množstvo bariérových chodní-
kov, ku ktorým síce vedie bezbariérová preprava, no keď 
vystúpite povedzme z autobusu na chodník, z chodníka 
sa už ďalej nedostanete, pretože nie je zrezaný a je veľmi 
vysoký. elektrický vozík preto nemá šancu z neho zliezť. 
Samotné mesto nám vozičkárom neustále vytvára bojo-
vé podmienky. Bratislava je momentálne na mnohých 
miestach rozkopaná a namiesto klasických prechodov pre 
chodcov často vedú cez rozkopané úseky len provizórne 
lávky, ktoré taktiež nie je možné s elektrickým vozíkom 
zdolať. prednedávnom sa síce opravila cesta a nahodil sa 
nový asfalt, no keďže bola hrúbka asfaltu nižšia, ako toho 
predošlého, predtým bezbariérový prechod pre chod-
cov je aktuálne vozíkom nepriechodný. vytvoril sa tam 

Už je to viac ako 15 rokov, čo som sa z východu Slovenska 
presťahoval do hlavného mesta za vidinou lepšieho živo-
ta. Bratislava je známa ako miesto, kde sú vynikajúce pra-
covné podmienky. Miesto, kde sa dá vybudovať príjemné 
životné zázemie a v neposlednom rade, miesto a mesto, 
ktoré je pre vozičkárov tou najlepšou voľbou.

totiž schod, ktorý síce nie je obrovský, no aj po iniciatíve 
a pokusoch nebol vozíkom zdolaný. Spomínam rázusovo 
nábrežie, ktoré je hlavnou tepnou do Starého mesta. 

mesto by do budúcna mohlo pouvažovať o „euro kľúči“, 
ktorý by mohol vlastniť každý vozičkár v Bratislave. euro 
kľúč je univerzálny kľúč na špeciálny zámkový systém, 
ktorý sa hromadne používa pre bezbariérové sociálne 
a technické zariadenia. takto by sa mohlo zamedziť demo-
lovaniu bezbariérových výťahov, rámp alebo wc. 

Čo sa týka práve spomínaných bezbariérových sociálnych 
zariadení, máme podľa môjho názoru veľké medzery 
v informovanosti o umiestnení WC v meste. predstavte si, 
že ste turista, ktorý príde do Bratislavy. Chcete nájsť vhod-
né WC a info tabule vás nikam nezavedú, pretože žiadne 
neexistujú. 

v roku 2019 sa na Slovensku budú konať majstrovstvá sveta 
v hokeji a ja dúfam, že v tomto čase už bude zrekonštru-
ovaná, alebo bude minimálne v pokročilej rekonštrukcii 
Hlavná železničná stanica v Bratislave. mal som tú možnosť 
cestovať vlakmi v rámci Slovenska, ale aj mimo republiky. 
Naša stanica je veľmi zanedbaná a o bezbariérovosti sa tu 
veľmi hovoriť nedá. výťahy na peróny nefungujú, plošiny 
v stupnej hale nespĺňajú normy a je toho ešte oveľa viac, 
čo by sa dalo v súvislosti s hlavnou stanicou spomenúť. 

určite je v Bratislave mnoho možností pre ľudí s teles- 
ným postihnutím, ktoré v iných mestách Slovenska ne- 
nájdeme. myslím si však, že stále je čo doháňať. Som však 
optimista a preto verím, že časom sa tieto nedostatky 
odstránia a mesto bude minimálne pri budovaní a opra-
vách myslieť aj na nás vozičkárov. No netýka sa to len nás, 
ľudí na vozíku, ale tiež mamičiek s kočíkmi, dôchodcov, 
cyklistov... 

Zo života

Každý deň je dar
ŽIVOT, napriek obmedzeniam, ktoré súvisia s odkázanosťou na invalidný vozík, je pre nás bohatým 

zdrojom radostí, starostí a skúseností s prekonávaním prekážok.

Často si hovoríme: „ako nám je dobre“ 
– nič nás nebolí a ostatné je na nás ako 
naložíme s časom ktorý žijeme. v jed-
nom z našich dní sa nám pokazil zdvihák 
(neviem názov) pri presune manžela 
z vozíka na posteľ. tento moment bol 
nepríjemný, hlavne pri predstave, 
čo sa mohlo stať, skomplikovať a tiež 
bol pred nami víkend - to znamená, 
že nemáme koho zavolať na pomoc. 
v tejto situácii sa bolo treba rozhodnúť 
a konštruktívne riešiť našu „haváriu“. 
vynorila sa mi myšlienka na spoločnosť 
areS s r.o., na ktorú som mala dobré 
referencie od známych. telefonický 
kontakt s pani podmanickou nás upo-
kojil a dostali sme prísľub, že nás nav-
štívi a pozrie závadu. Netušili sme aký 
rýchly spád dostanú ďalšie okolnosti 
s tým súvisiace. Naše očakávanie bolo 
spojazdniť pokazený zdvihák a naše 
žitie by mohlo pokračovať v pohode.
v dohodnutom čase sme sa s p. pod-
manickou stretli a nestačili sme sa 
čudovať jej otázkam prečo nemáme 
stropný zdvihák, ktorý by nám výrazne 
pomohol v starostlivosti o imobilného 
manžela.
Na tomto prvom stretnutí nám poskyt-
la konkrétnu predstavu o tom, ako by 

SeN - môcť hocikedy - hocikam zobrať 
auto, naložiť manžela a ísť len tak popo-
ludní a navštíviť: devín, žel. studničku, 
priateľov do Biskupíc atď. SeN sa splnil 
a ja som s nedočkavosťou naložila môj-
ho vozičkára do auta, bez pomoci našich 
synov, ktorí to síce doteraz ochotne 
vykonávali, ale už som mala obavy o ich 
zdravie (chrbtica). predtým sme mali 
problém aj v tom, kto manžela vyloží 
z auta v cieli cesty. po novom sme už 
sami dvaja cestovali na Oravu, liptov 
a do žiliny. zdvíhacie zariadenie do auta 
sa tiež jednoducho obsluhuje a posky-
tuje nám úžasnú slobodu. 

Ďakujeme spoločnosti areS s r.o. 
a konkrétne p. podmanickej, ktorá bola 
s nami v kontakte počas celej realizácie 
projektov a poskytla nám rady pri ad- 
ministratívnom vybavovaní pomôcok. 

pS: radi sa chvá-
lime s tým, čo 
ste pre nás dobré 
urobili.

Manželia 
Kmeťovci,
Bratislava 

sme vyriešili zabezpečenie pomôcky. 
jej zanietenosť pre vec bola taká veľká 
a presvedčivá, že sme sa rozhodli prijať 
túto ponuku ihneď (napriek mojim 
vnútorným predstavám o búraní v byte, 
čo ma nepotešilo, no povedala som 
si, že vydržím.) prišiel deň d a my sme 
boli v očakávaní ako tú 5 m „ koľajnicu“ 
dopravia do bytu. dokonca nám telefo-
noval aj p. riaditeľ drobný v súvislosti 
realizáciou montáže.

Na môj údiv sa nekonalo žiadne búra-
nie, montáž prebehla profesionálne 
a my sme mohli podpísať protokol 
o preberaní zdvíhacieho zariadenia. 
No a potom sme s „opatrnosťou“ 
použili zdvihák a bolo to fantastické. 
Narábanie s pomôckou je jednoduché, 
rýchle. myslím, že častejšie presúvame 
manžela na lôžko kvôli oddychu. Sme 
veľmi spokojní.
ešte pred realizáciou stropného zdví-
hacieho zariadenia som si prezerala 
na internete webovú stránku spol. 
ares s r.o. Objavila som ameriku: zdví-
hacie zariadenie do auta. ihneď som 
kontaktovala pani podmanickú a verila 
som, že aj naše auto bude spĺňať krité-
riá montáže. toto bol naozaj pre mňa autor: Martin Rybarčák
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História

písal sa rok 2008. Bolo skoré slnečné ráno sobota 05:00 h. 
O takomto čase sa obvykle nezvyknem prebudiť sama od seba. 
Navyše, som naozaj veľká spachtoška a nie len cez víkend si 
zvyknem pospať aspoň doobeda. dnes to však nebol len taký 
obyčajný deň. S kamarátmi vozičkármi a spolu s našimi mami-
nami a trénermi sme sa chystali na významné športové podu-
jatie. Bol to turnaj v bocci, za ktorým sme cestovali do považ- 
skej Bystrice. 
Keď sme dorazili na miesto, telocvičňa už bola plná športovcov 
na vozíčku. S kamarátkou Kikou sme sa rozhliadli a očami sme 
skenovali všetkých fešákov, s ktorými by stálo zato prehodiť 
slovíčko. práve sme sa totiž nachádzali v životnej fáze, kedy bol 
dôležitejší make-up a upravené vlasy, ako pripravená športová 
výbava. No aj tak sme bocciu zbožňovali, pretože práve vďaka 
nej sme spoznali rôzne pekné miesta a hlavne množstvo prí-
jemných ľudí.
Hneď mi padol pohľad na usmiateho „neznámeho“ chlapca. 
rozprával sa s kamarátmi a aj keď vôbec nepatrím medzi han-
blivky, vtedy som akosi nenabrala odvahu prihovoriť sa mu. 
Na moje prekvapenie som neskôr zistila, že v zápase budeme 
hrať proti sebe. Stretli sme sa preto na kurte a hneď sme sa 
dali do reči. Stále sme si mali čo povedať, smiali sme sa, vtip-
kovali a zistili sme, že máme mnoho spoločných známych. Bolo 
jasné, že medzi nami preskočila iskrička sympatií a preto sme si 
nevedeli predstaviť, že by sme sa po turnaji už nevideli. vyme-
nili sme si kontakty a ešte dlho po tomto príjemnom stretnutí 
sme boli v kontakte. 
Každý deň sme si telefonovali a písali, len osobné stretnutie 
bolo náročnejšie zorganizovať. ja som totiž bývala na Orave 
a jimmy v Bratislave. a keďže sme obidvaja na vozíčku, nebolo 
také jednoduché nasadnúť na vlak a cestovať. jedného dňa sa 
však jimmy rozhodol pricestovať za mnou. po tomto stretnu-
tí sme si už boli viac neži istí, že chceme byť spolu aj napriek 
tomu, že sme obidvaja na vozíčku. vedeli sme, že láska zdolá 
všetko, aj keď to nie je vždy jednoduché.
vzťah trval takmer dva roky najskôr na diaľku. ja doma na Orave 
a jimmy v hlavnom meste. Bolo to pekné, ale často už o ner-
vy. jimmy za mnou chodil síce každé dva týždne, ale niekedy 
to bolo veľmi zvláštne. Na jednej strane bolo dôležité presved-
čiť našich, že jimmy je môj a je fajn a na druhej strane bolo 
dôležité zvyknúť si, že na návštevu nepríde len jimmy. vždy 
a všade s nami vozičkármi totiž chodia naše pravé ruky – asis-
tenti. v tomto období bolo mojím veľkým snom dostať sa do 
Bratislavy. príčinou bola vysoká škola a hlavne jimmy. 
Na výšku ma prijali a tak som sa presťahovala do nášho 
hlavného mesta. Náš vzťah bol odrazu úplne iný. už sme 
sa nevideli len počas víkendov dva krát za mesiac, ale zra-
zu sme boli spolu skoro každý deň. prešli sme z jedného 
extrému do druhého, no ustáli, pardón – usedeli sme to :) 
po krátkej dobe sa ku mne na internát nasťahoval aj jimmy 
a pomaličky sme začali fungovať ako taká malá rodinka. Nebol 

však stále naporúdzi niekto, kto by obom pomohol. preto sme 
si v mnohých veciach museli byť nápomocní navzájom. veľmi 
nám pomohli rôzne kompenzačné pomôcky, vďaka ktorým išli 
veci jednoduchšie. 
Obrovským pomocníkom sa pre nás stal náš stropný zdvi-
hák, ktorý bol spočiatku, hlavne pre mňa, nepriateľom. veľmi 
som sa bála, že ma zdvihák neudrží a odtrhne sa so mnou zo 
steny :) Neskôr som ale pochopila, že nič takéto mi nehrozí 
a odvtedy si na náš zdvihák nedám ani len dopustiť. ušetrí nie 
len moje a jimmyho sily, ale hlavne sily našich asistentov. 
Okrem iných pomôcok sa práve zdvihák stal neoddeliteľnou 
súčasťou nášho spoločného života „na kolieskach“. dnes 
už je to takmer 7 rokov, čo tvoríme nerozlučný pár a zdo-
lávame každodenné radosti aj starosti spoločne. za tých 
pár rokov sme prežili aj ťažšie chvíle, no tých pekných 
bolo oveľa viac. tešíme sa zo života aj vďaka našim spoloč-
ným záľubám. radi obdivujeme našu krásnu slovenskú 
prírodu a zbožňujeme prechádzky na našich elektrických 
vozíkoch. vtedy cítime najväčšiu slobodu. pocit slobody 
umocňuje aj predstava bezbariérového auta, ktoré si momen-
tálne vybavujeme. práve toto špeciálne upravené autíčko 
s nájazdovou plošinou nám otvorí ďalšie životné možnosti 
a posunie nás o krôčik bližšie k nezávislému životu. a to aj bez 
ohľadu na naše svalové ochorenie. 

aj napriek tomuto ochoreniu sa vždy snažíme myslieť pozitív-
ne a brať život taký, aký je, s jeho radosťami, ale aj starosťami. 
Niektorí ľudia si ani nevedia predstaviť žiť dvoch vozičkárov 
v plnohodnotnom vzťahu. my už však vieme, že to funguje. 
Funguje nám to už takmer sedem rokov a plánujeme spoločnú 
budúcnosť. tento rok som skončila vysokú školu a je načase 
z internátu sa odsťahovať. Hľadáme si preto spoločné bez-
bariérové bývanie, kde si vybudujeme spoločnú domácnosť. 
tešíme sa, že si konečne budeme môcť zadovážiť psíka alebo 
mačku a v budúcnosti možno aj ďalšieho člena našej štvor-
kolesovej „famílie“. 
Navzájom si pomáhame tak, ako len vieme a práve to nás veľ-
mi zbližuje. vieme sa pochopiť a vžiť do role toho druhého asi 
ako málokto. a práve porozumenie a láska tvorí základ nášho 
štvorkolieskového vzťahu.

Natália Turčinová

Systém, ktorý využíva plošina Sp-Ome-
Ga je však oveľa mladší a modernejší. 
Bol vyvinutý vo Švajčiarsku a jeho pred-
nosťou je, že ľudia sediaci na invalidnom 
vozíku môžu prekonať aj úzke schodiská. 
v šesťdesiatych rokoch dvadsiateho sto-
ročia si konštruktéri stanovili jasné kri-
tériá. musia skonštruovať plošinu, kto-
rá bude mať minimálne požiadavky na 
priestor, bude spoľahlivá a bude cenovo 
dostupná pre bežných ľudí. prvý proto-
typ bol zostrojený po roku vývoja ploši-
ny. unikátny systém Sp-OmeGY spočíva 

firma altech, ktorá začala vyrábať šikmé 
schodiskové plošiny podľa vzoru tohto 
švajčiarskeho modelu. po rozdelení Čes-
koslovenska je firma areS výhradným 
zástupcom, ktorý dodáva a servisuje 
šikmé schodiskové plošiny Sp-OmeGa 
pre slovenský trh. vďaka práci našich 
šikovných konštruktérov a vývojárov sa 
plošiny neustále zdokonaľujú a inovujú. 
a preto sa aj po 23 rokoch výroby naše 
zariadenia stále tešia veľkej obľube, 
čo je zrejmé z počtu predaných plošín. 
veríme, že to tak zostane aj naďalej.

v tom, že pohon plošiny je umiestnený 
mimo plošiny samotnej. Nachádza sa 
na konci dráhy, čím je možné plošinu 
umiestniť čo najbližšie k stene alebo 
zrkadlu schodiska. vďaka tomu zostane 
maximálny priestor pre prechod scho-
diskom alebo je možné zväčšiť veľkosť 
podlahy plošiny na maximálne možné 
rozmery. v rovnakom období sa začali 
objavovať aj iné systémy, tie však nemohli 
nami používanému riešeniu vôbec kon-
kurovať. Od výroby prvého prototypu 
Švajčiari inovovali plošinu len minimál-
ne. Na konci osemdesiatych rokov bola 
ich plošina pomerne zastaraná a vzhľa-
dom k tomu, že sa vyrábala neustále vo 
Švajčiarsku, bola i drahá. Ľudia sa však 
stále zaujímali o tento systém, ktorý 
nemal vo svete obdobu. po roku 1989 
sa v Československu uvoľnil trh a ľudia 
začali podnikať. v roku 1992 vznikla 

Úplne prvé zmienky o plošinách pre telesne handicapovaných 
siahajú 300 rokov do minulosti, kedy boli tieto plošiny poháňané 
ručne pomocou kladiek a lán.

História
SP-OMEGY

„Zápisník
jednej lásky
– na vozíčku“

Zo života
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Sp-OmeGa je schodisková plošina 

so širokým využitím. vo vnútor-

nom aj vonkajšom prostredí pô- 

sobí elegantne a ľahko splynie 

s okolím. Či už doma alebo vo verej-

ných budovách, na priamych alebo 

točitých schodiskách, Sp-OmeGa 

je synonymom pre mobilitu a kva-

litu života. vďaka jej minimálnym 

rozmerom, ktoré šetria miesto 

a kompaktnej konštrukcii je jej in- 

štalácia možná prakticky na každé 

schodisko. v príplatkovej výbave 

je možné plošinu doplniť o sklop- 

nú stoličku a tým zabezpečiť pre- Vyžiadajte si viac informácií priamo od výrobcov na tel. čísle 0800 150 339 alebo mailom na ares@ares.sk

Súčasnosť
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Minimálne zástavbové
rozmery

Sp-OmeGa i Sp-delta sú plošiny 

navrhnuté priamo na mieru scho-

diska. ich nepopierateľnou vý- 

hodou sú minimálne zástavbové 

rozmery. vďaka minimalizácii tech-

nickej steny ostáva viac priestoru 

pre podlahu plošiny a tým aj viac 

miesta pre prepravu klienta. Na 

nasledujúcej vizualizácii je vidieť 

markantný rozdiel medzi plošinou 

Sp-OmeGa od firmy areS a ploši-

nou od konkurencie. minimálne 

rozmery ocenia nielen zákazníci, 

ale aj susedia v bytových domoch, 

ktorí budú mať neustále dosta-

tok miesta na schodisku. plošina 

Sp-OmeGa nezaberá v sklope-

nom stave žiadne miesto a preto 

ostáva bezkonkurenčným riešením 

na trhu.

koNkurENciA Sp-OmeGa

Čierny nákres: KONKureNCia

Červený nákres: Sp-OmeGa

pravu horšie chodiacim osobám. 

pre priame schodiská je plošina 

v modifikácii Sp-delta. plošina 

Sp-delta je rýchla a jednoduchá 

na montáž a presvedčí vás svojou 

SP-OMEGA

Súčasnosť

Pripravená na zimné obdobie

S blížiacim sa zimným obdobím vyvstáva-

jú obavy týkajúce sa mobility vozičkárov 

a prepravy po vonkajších schodiskách. 

ideálne riešenie je šikmá schodisková 

plošina Sp-OmeGa, ktorá funguje za 

každého počasia. vďaka napájaniu motora priamo zo siete nie je Sp-OmeGa 

odkázaná na vitalitu akumulátorov umiestnených na plošine.

robustnou konštrukciou a nízkymi 

nákladmi na údržbu. So svojim 

štýlovým dizajnom sa Sp-OmeGa 

a Sp-delta hodia do každého pro-

stredia.

Sklopená
plošina

Odklopená 
plošina
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Auto-moto

Program Opel Handycars má za sebou mnoho úspechov. 
Za komplexnú pomoc s riešením mobility pre hendikepovaných 
pred dvoma rokmi získal cenu „Mosty“ za rok 2013, v tomto roč-
níku „Mostov“ bol Opel hlavným partnerom a mal vlastnú kate-
góriu – cenu Opel za zásluhu o integráciu osôb so zdravotným 
postihnutím. Čo pre Vás tieto ocenenia znamenajú a nakoľko sú 
pre Vás zaväzujúce?
Ocenenie mOStY 2013 si veľmi vážime. zdá sa, že ideme správnym 
smerom v snahe pomôcť mobilite osôb so zdravotným postihnu-
tím. aj preto sme boli hlavným partnerom Národnej rady zdra-
votne postihnutých v Čr pri vyhlasovaní výsledkov za rok 2014. 
mOStY považujeme za skvelú akciu.

V čom sa vaša ponuka líši od služieb ostatných výrobcov a pre-
dajcov automobilov pre osoby s postihnutím? 
predovšetkým sa naša ponuka týka všetkých osôb so zdravotným 
postihnutím, bez ohľadu na mieru ich postihnutia a nie je viazaná 
na štátny príspevok. všetkým týmto osobám poskytujeme zľavu 
na vybraný automobil. Opel Handycars nájdu naši zákazníci 
u každého dealera Opel. ako jediní poskytujeme asistenciu zdar-
ma na 5 rokov. a celkom iste sú to i zvýhodnené servisné služby. 
veľkým prínosom je spolupráca s úpravcami vozidiel. v Českej 
republike je to jp Servis a na Slovensku firma areS.

Ako sa postupuje pri úprave auta pre hendikepovaných? Aké sú 
úskalia?
v prvom rade ide o správny výber auta tak, aby vybraný model 
mohol byť upravený podľa potreby užívateľa. už pri výbere mode-
lu a jeho vybavení naši predajcovia úzko spolupracujú s úpravca-
mi. zamedzí sa tým možnosti, že zakúpený automobil sa nebude 
dať upraviť podľa potrieb zákazníka. upozorňujeme budúcich 
majiteľov, že by mali brať ohľad i na skutočnosť, že auto by malo 
priestorovo vyhovovať ich štýlu života. ten, kto sa aktívne venu-
je športu, si iste nevyberie najmenšie auto. rodiny so zdravotne 
postihnutými deťmi preferujú vivarO. Koľko ľudí bude vo vašom 

aute jazdiť o niekoľko rokov? Bude vaše ochorenie vyžadovať 
počas najbližších 10-tich rokov ďalšie úpravy? založíte si rodinu? 
vozíte psa? je potrebné si zodpovedať tieto a podobné otázky. 
výber správneho modelu je veľmi dôležitý.

Aké modely si zákazníci kupujú?
jednoznačne vedie meriva, ktorá má ideálne otváranie zadných 
dverí. dobrú pozíciu si drží Corsa a astra. prekvapením je nárast 
záujmu o modely zafira a mokka. Stále viac sa presadzuje i vivaro, 
predovšetkým u rodín s viacerými deťmi. žiadané je aj Combo.

Ponúkate aj vozidlá prispôsobené pre hendikepovaného spolu-
jazdca? 
Áno. Špeciálne upravené sedačky, výklopné sedačky, nakladacie 
žeriaviky a podobne.

Stretávate sa s problémami pri vyplácaní príspevku na auto-
mobil? Pomáhate nejako tým, ktorí na jeho plnú výšku nemajú 
nárok?
Nie sme schopní posúdiť rozhodovacie procesy na úradoch práce 
a oprávnenosť tých či oných žiadateľov o štátny príspevok. Sme 
ale schopní pomôcť všetkým, a to či už cenou, tak aj spotrebi-
teľským úverom.

Čo všetko zahŕňajú vaše servisné služby pre hendikepovaných 
zákazníkov?
prednostné objednania do servisu, zvýhodnená cena materiálu, 
privezenie a odvoz auta v okruhu 20 km. Samozrejmosťou je umy-
tie auta.

Aké odporúčania máte pre hendikepovaného človeka, ktorý si 
obstaráva nové auto? Čo všetko by mal pri výbere zohľadniť?
už som sa o tom zmieňoval pred chvíľou. auto bude klient použí-
vať desať rokov. K čomu ho bude používať, koľko ľudí bude pre-
pravovať, zmení sa jeho stav počas tohto obdobia, aké úpravy 
bude potrebovať… rád by som ešte zdôraznil aj to, aby pri výbere 
značky nepreferoval len cenu auta, ale i jeho kvalitu a prístup 
dovozcu k osobám so zdravotným postihnutím komplexne.

Ako by ste charakterizovali automobily značky Opel, ktoré zákaz-
níkom ponúkate? 
predovšetkým je to široká ponuka modelov. Od najmenších áut 
až po veľké automobily pre 9 ľudí. Nemecká spoľahlivosť. Široká 
predajná a servisná sieť. Neustály vývoj ďalších modelov Opel. 
Komplexný program – Opel Handycars. akékoľvek informácie 
si môžete vyhľadať na www.opel-handycars.cz a www.ares.sk.

Ďakujeme za rozhovor Antonínovi Pokornému,
projektovému manažérovi programu Opel Handycars.

Auto-moto
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Rozhovor s projektovým manažérom
Antonínom Pokorným
o programe Opel Handycars
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	 systému
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	 zdvíhacích	vakov	pre
	 sediace	i	ležiace	osoby,
	 toaletné	vaky,	vaky	pre
	 nácvik	chôdze
	 Jednoduchá

	 manipulácia	a	údržba
	 Moderný	dizajn

SA-ALFA
	 Vyrábané	na	mieru

	 zákazníkovi

	 Jednoduchá
	 konštrukcia

	 Zaberá	na	schodisku
	 minimálny	priestor
	 –	kopíruje	schodisko

	 Rýchla	výroba

	 Jednoduchá	údržba

Úpravy
automobilov
	 Uľahčenie	presadnutia

	 z	vozíka	do	automobilu
	 a	späť

	 Preprava	ľudí	sediacich
	 na	invalidnom	vozíku

	 Ukotvenie	vozíka
	 a	pasažiera

	 Ručné	riadenie

	 Riešenia	pre	všetky
	 typy	automobilov

Šikmá schodisková 
plošina

Stoličkový výťah

Stropný zdvíhací
systém

	 Šikmé	schodiskové	plošiny

	 Zvislé	plošiny

	 Bazénové	zdviháky

	 Schodolezy

	 Stropné	zdvíhacie	systémy

	 úpravy	automobilov

	 Stoličkové	výťahy

Ares realizuje aj atypické riešenia
Pán Valentovič zo Sekúl riešil problém s montážou 

schodiskovej plošiny na úzke a točité schody: „Firma 

Ares nepovie „nedá sa“, ale vždy nájde vhodné rieše-

nie. Sme vďační za to, ako nám pomohli s prekonáva-

ním nášho schodiska,“ hovorí spokojný pán Valentovič. 


