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Žiadosť o finančný príspevok na kúpu okuliarov pre zrakovo postihnutého  študenta

Vážený Pán prezident a Lions klub! 
Dovoľte mi, aby som Vás touto formou požiadala vo svojom mene o pomoc pre môjho 
známeho takmer nevidiaceho priateľa Michala Sihelského. Michal má 23 rokov. Po ukončení 
Strednej odbornej školy v odbore technicko-administratívny pracovník začal študovať na 
univerzite v Nitre v odbore informatika. Kvôli ustavičnému sa zhoršovaniu zraku 
a neprispôsobeným podmienkam v škole musel toto štúdium zanechať.  V súčasnosti 
študuje ako externý študent na Strednej zdravotníckej škole v Levoči v odbore masér. 
Keďže má ešte nejaké zvyšky zraku, používa okuliare, ktoré ale pred pár dňami po 6 
ročnom používaní doslúžili a z finančných dôvodov si  nemôže dovoliť zabezpečiť nové. 
(Jeho príjem pozostáva len z invalidného dôchodku, z ktorého si financuje školu, ubytovanie, po 
úmrtí otca pomáha doma v Lupočiokres Lučenec, kde žije, keďže býva iba s mamou a so 
sestrou, ktoré majú len dočasné zamestnanie na dohodu). Šesťročné okuliare  sú 
nepoužiteľné a podľa odborníkov z optík by sa pri oprave mohli ešte viac poškodiť 
a investícia do opravy by bola nákladná, navyše životnosť okuliarov by vydržala len 
minimálne pár mesiacov. Keďže okuliare v súčasnosti nemá,veľmi si namáha zrak, aj 
desaťminútová námaha bez tejto optickej pomôcky mu spôsobuje zdravotné problémy, 
zvyšovanie očného tlaku a nepoužívanie okuliarov  deň čo deň zhoršuje zrak, čo môže mať 
za následok postupnú stratu videnia. Hodnota takýchto okuliarov je 400 € (200 € sklá, 
minimálne 200 € kvalitný rám). Táto pomôcka sa nenachádza v zozname 
kompenzačných pomôcok, ktorú by preplácal úrad práce sociálnych vecí a rodiny 
a zdravotná poisťovňa prispieva na jedno sklo iba v hodnote 5 €.  Okuliare sú pre neho 
každodennou nevyhnutnosťou pri orientácii v priestore, pri používaní počítača a pri 
štúdiu.  
Jeho ambíciou je  tiež nájsť si prácu v oblasti informatiky, zdravotníctva alebo iných oblastiach, 
v ktorých by to bolo možné. Keďže to ale nie je jednoduché, táto forma pomoci by mu 
veľmi pomohla pri každodennom fungovaní a zároveň by mu nové okuliare dopomohli 
k udržaniu zvyškov zraku, aby oň úplne neprišiel. 

Za pomoc v jeho mene srdečne ďakujem.
S úctou Mgr. Viera Petrovčinová

V Humennom, dňa 21.12.2015. 
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