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SVETLO  V  TME.



Nevšedný  príbeh 

transplantovaného pacienta. 

 

32 ročný pán Emil  

je v apríli 1998  

dialyzovaný  

pre zhoršený  

zdravotný stav. 

 



Základné diagnózy. 

 Diabetes mellitus I. typu 

 Diabetická nefropathia s nefrotickým 
rysom 

 Proteinúria  

 Hypoproteinémia 

 Sekundárna arteriálna hypertenzia 

 Diabetická retinopathia – svetlocit 
prítomný 

 Anasarka ( +34l navyše ) 

 



 Hneď je zaradený do transplantačného 

centra IKEM na kombinovanú 

transplantáciu obličky a pankreasu. 

 19. augusta 1998 je pán Emil úspešne 

transplantovaný. 

 Od novembra 1998 je na invalidnom 

dôchodku.  
 



 V rokoch 1999 -  2000 podstupuje 
početné očné operácie v Banskej 
Bystrici  so zameraním na záchranu 
zraku - žiaľ neúspešne.  

 Je úplne nevidiaci. 

 Z úradu práce a sociálnych vecí dostáva 
príspevok na osobného asistenta, ktorý 
mu pomáha pri bežných úkonoch 
v domácnosti.  

 Taktiež ho sprevádza na potrebné   

    vyšetrenia.  

 



 Pán Emil je mladý človek, ktorý nechce byť          

vo všetkom odkázaný na pomoc najbližších 

a cudzích ľudí. 

 Nepoddáva  sa osudu.  

 Učí sa bodové – 

    Braillovo písmo –  

    používa Pichtov stroj  

    označovaný ako 

    slepecký písací stroj. 

 



 Diabetes mellitus mu poškodil cievy, 

 má necitlivé končeky prstov,  

 preorientuje sa na počítačovú techniku,  

 pracuje so špeciálne upraveným 

počítačom s hlasovým výstupom. 

 V roku 2000 sa stáva členom Únie 

nevidiacich a slabozrakých na Slovensku , 

ktorí majú 203 členov. 

 V únii začína dobrovoľne pracovať. 



 Od roku 2001 vedie počítačový klub, ktorý má 
celoslovenskú pôsobnosť, kde využíva 
nadobudnuté pedagogické znalosti.  

 Učí nevidiacich                              
a slabozrakých                                      
pracovať s                                                                                                    
počítačom s                                         
hlasovým 

    výstupom  

 využívať                                              
ozvučené                                                
mobilné telefóny.  



 Je správcom počítačovej siete na Krajskom 

stredisku, 

 robí inštaláciu 

    programov 

    a servis  

    počítačov,  

 spravuje  

    internetovú  

    stránku klubu. 

 



 V roku 2004 vystrieda osobného asistenta 

temperamentná Toska –  

    taliansky vodiaci pes,  

    ktorá ho všade  

    bezpečne sprevádza.  

 S Toskou získava  

    vytúženú voľnosť  

    pohybu.  

 



Cez úniu nevidiacich a slabozrakých je pozývaný  

    na rôzne besedy a prednášky na  základné školy,   

    stredné školy dokonca aj na vysoké školy.  

 Zaujímajú sa o  prácu nevidiacich,  

 prácu  

    vodiaceho 

    psa,  

 aké je  

    súžitie 

    človeka 

    s vodiacim 

    psom. 

 

 

 



 Testuje bezbariérové verejné priestory, 

 testuje vodiace línie na                             
prechodoch, 

 ohľaduplnosť vodičov na           
prechodoch pre chodcov                       
so slepeckou palicou,  

                           

 

 

 funkčnosť a bezpečnosť nástupíšť na 
vlaky nielen v Prešove, ale po celom 
Slovensku. 

 

 



 S Toskou testuje prístup ľudí k nevidiacim 

s vodiacim psom vo verejných priestoroch 

a štátnych inštitúciách .  

 Navštevuje rôzne 

    úrady, dopravné  

    prostriedky, hotely, 

    obchody, kostoly  

    tiež po celom  

    Slovensku. 



 Milou skúškou je                               

návšteva  mestského                               

úradu v Prešove,                                           

kde sa zúčastňuje                        

svadobného                                          

obradu ako                                          

svedok ženícha.  



 13. november je deň nevidiacich.  
 Pán Emil sa už 17 rokov  aktívne zúčastňuje 
     na prípravách a organizovaní podujatia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 Dnes 49 ročný pán Emil naplno využíva druhú 

šancu, ktorú kombinovanou transplantáciou 

obličky a pankreasu dostal. 

 Sám hendikepovaný                                       

rád pomáha druhým                                 

ľuďom. 

 V rámci morálneho                             

oceňovania                                     významných 

osobností                                      

dobrovoľníckeho                                         

života –   

    Krajské srdce na dlani -                                    

si preberá svoje ocenenie z rúk primátora.                                    

 



 Toska sa stáva neodmysliteľnou súčasťou 

pána Emila,  

 jeho manželky a celej rodiny. 

 


