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ROBO OTTOT: „V kostole sa zvyknem zasta-
viť bezmála každý deň, niekedy aj viackrát. Ale 
tými mojimi dňami sú najmä utorok, keď mám 
najprv službu pri dverách počas stretnutia klubu 
anonymných alkoholikov. Potom pripravím sto-
ličky, spevníky a Biblie pre stretnutie vysoko-
školskej mládeže, vetrám, starám sa o radiátory 
a mám službu pri vchode na faru, kde prichá-
dzajúcich vítam. To isté robím i v piatok, keď je 
naša vlastná mládež. Vo štvrtok vítam tých, ktorí 
prichádzajú na Večery s Bibliou a služby Božie, 
pripravím do lavíc spevníky a zberám ich. V pia-
tok ešte pred mládežou vítam konfirmandov. 
V nedeľu prichádzam ráno zavčasu. Odomykám 
vchody do kostola. Pripravujem miestnosť na 
besiedku. Potom pendlujem medzi farským úra-
dom a predajňou literatúry, ak treba niečo pri-
niesť, odkázať a tak. Niekedy pomôžem predá-
vať noviny a časopisy. Pomáham tiež tým, ktorí 
vyučujú v besiedke, pripravujem deťom krížovky 
a párkrát som i zastúpil vyučujúceho. Mnohí ma 
v kostole požiadajú o nejakú maličkosť, vždy 
rád vypomôžem. Mnohým ľuďom v meste som 
oznámil, že v našom zbore bežia zbierky vrch-
nákov na pomoc zdravotne postihnutým deťom. 
Kopy nazberaných vrchnákov od nich prinášam 
do kostola. Sú dni, keď v kostole strávim celé 
hodiny, ale neľutujem žiadnu z nich.
Keď sa hovorí, že niekto je vďačný Pánu Bohu, 
môže to byť povedané aj ako fráza. Ja chcem 
úprimne vyznať, že som Bohu vďačný. Túžim 

svoju vďačnosť vyjadriť. Chcem Bohu odpove-
dať na dobré veci, ktoré mi v živote dal napriek 
tomu, že som zdravotne postihnutý. On pre nás 
urobil nesmierne veľké veci, keď nám vybojoval 
a daroval spasenie.“

prežije. Mama a otec – obaja veriaci – vlo-
žili život svojho syna do Božích rúk a tak 
napriek nepriaznivým prognózam ich 
dieťa dostalo šancu na život. Nasledujúce 
roky sa niesli v znamení nespočetných ope-
rácií a liečby, ktorá – napriek následkom 
v podobe hendikepu, s ktorým Robo naďa-
lej žije – pomohla. „Choroba spôsobila 
poruchu zraku a s pribúdajúcim vekom sa 
moje dioptrie veľmi zvyšovali. Teraz je môj 
zrak ako-tak stabilizovaný. Okrem toho krí-
vam na jednu nohu, mám ju kratšiu o nie-
koľko centimetrov,“ približuje Robo.

Stal sa tak jedným z mnohých, ktorí sa 
vo svojom živote musia popasovať s úde-
lom v podobe zdravotného postihnutia. 
Vyrovnať sa s takýmto znevýhodnením nie 
je jednoduché. Ľudia, ktorí prešli podob-
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Žiť život s bremenom zdravotného postihnutia sa môže javiť ako jedna z najväčších tragédií, aké môžu človeka 
postretnúť. Prekonávanie každodenných bariér, neraz úplná izolácia, chýbajúce pochopenie zo strany svojho 

okolia... Musí to tak byť? Ako možno prežiť život s hendikepom tak, aby bol zmysluplný a užitočný? Je úlohou 
cirkevného zboru pomôcť integrovať takýchto ľudí do „normálneho“ života?

ZuZana ZimániOvá 

Hendikep na šTaRTOvacej čiaRe
Robo Ottot z Nitry má tridsaťštyri rokov 
a na prvý pohľad sa od svojich rovesníkov 
až tak nelíši. Tvár mu síce zdobia dioptrické 
okuliare s hrubými sklami, rozpráva trošku 
pomalšie a pri chôdzi dosť pokrivkáva, no 
jeho zdravotný hendikep vyvažuje široký 
úsmev od ucha k uchu. Postihnutie, kto-
rým trpí, sprevádza jeho život takmer od 
narodenia. Aj keď... „Narodil som sa ako 
každé iné zdravé dieťa. Keď som mal asi 
mesiac a pol, dostal som silný zápal moz-
gových blán. Postupne sa k tomu pridru-
žili aj ďalšie choroby,“ opísal svoj vstup 
do života s tým, že lekári jeho rodičom 
nedávali príliš veľkú nádej na to, že Robo 

ŽivOT S HendikepOm
Bariéry sú výzvou 
prekonať samého seba

nou cestou tvrdia, že najväčšie krízy pre-
žívali v období dospievania, keď si naplno 
uvedomovali svoju odlišnosť od rovesníkov. 
Veľkú rolu v tomto procese však zohráva 
rodinné zázemie, čo potvrdzuje aj Robo 
Ottot. „Rodičia ma odmalička pripravovali 
na život, upozorňovali ma, na čo všetko 
si musím dávať pozor a boli mi oporou aj 
vtedy, keď som sa stretol s výsmechom spo-
lužiakov v škole. Áno, aj to som si zakúsil,“ 
spomína, no jedným dychom dodáva, že 
spolužiaci si na jeho hendikep postupne 
zvykli a prijali ho medzi seba. No aj keď má 
hendikepovaný človek okolo seba harmo-
nické prostredie, milujúcu rodinu a chá-
pavých priateľov, občas jednoducho padá 
do priepasti otázok a svoj stav vníma ako 
obrovskú životnú tragédiu. „Nepopieram, 
boli také situácie. Veľakrát som sa pýtal, 
prečo práve ja musím byť na tom takto. 
Zároveň som spoznával ľudí, ktorí boli na 
tom ešte horšie a nevzdávali sa. Tak som 
si uvedomil, že som Pánu Bohu vďačný za 
to, že ma zachoval pri živote a že som taký, 
aký som,“ zhodnotil mladý evanjelik.

nápOmOcná vieRa
Nie každý zdravotne znevýhodnený člo-
vek má to šťastie, že vyrastá v rodine, 
riadiacej sa Božími princípmi. Podľa R. 
Ottota je však takéto zázemie obrovskou 
výhodou. Život s postihnutím totiž veriaci 
človek vníma z celkom inej perspektívy. 
„V prvom rade som pochopil, že Pán 
Boh ma má rád presne takého, aký som,“ 
hovorí Robo o tom, ako mu viera pomáha 
zvládať neľahký údel. Život s Bohom mu 
postupne ukazoval zmysel. Vďaka viere sa 
– ako hovorí – človek ľahšie vyrovná s tým, 
že jeho praktický život obmedzuje určitá 
choroba, postihnutie, nedostatok. Keď 
uvažuje o zmysle, naplnení svojej existen-
cie na tejto zemi, i tu nachádza odpoveď 
z pohľadu veriaceho kresťana. „V Bohu 
som našiel radosť. Cez Neho aj v blízkych, 
v priateľoch. A najviac ma napĺňa, keď aj 
ja môžem niekomu pomôcť, poradiť. To je 
zmysel môjho života. Dnes už len ľutujem, 
že som s Ním nežil odmalička, k viere som 
sa dostal až neskôr.“ Tvrdí, že viera v Boha 

mu pomáha prekonať tiež smútok, ktorý 
raz za čas doľahne vari na každého, kto 
zápasí s akýmkoľvek problémom. 

ÚTOčiSkO v SpOlOčenSTve ZBORu
Zvládnuť život s postihnutím a poskytnúť 
človeku priestor na sebarealizáciu, to je aj 
úlohou cirkevných zborov. Nitriansky farár 
Ivan Eľko si v tejto súvislosti spomína 
na deň, keď Roba videl prvýkrát. „Dopo-
siaľ som nič také nezažil. V zbore sa vždy 
nájde niekto, kto tak trochu „pokrivkáva“ 
a my ho stretávame a pracujeme s ním. 
Ale v Robovom prípade to bola požiadavka 
jeho mamy, ktorá s ním za mnou pri-
šla a povedala: Toto je môj syn a prosím, 
venujte sa mu. Vtedy som nevedel, čo to 
znamená, ale Robo medzi nás začal cho-
diť, priviedli sme ho na mládež. Robo tam 
zapadol, ľudia ho milujú, snaží sa slúžiť, 
a to, čo robí, sú veľmi potrebné veci. Aj 
keď sa to možno zdá ako drobnosti, sna-
žím sa to zverejňovať. Už len stáť hodinu 
vo dverách a vítať mládežníkov – kto by to 
robil? V nedeľu robí akúsi spojku, pobehá 
medzi ľuďmi, zisťuje, kto čo potrebuje,“ 
vymenúva zborový farár s konštatovaním, 
že až po čase pochopil múdrosť a preziera-
vosť rozhodnutia Robovej matky, ktorá pre 
neho zvolila tú najsprávnejšiu cestu.

Oporou hendikepovanému človeku sa 
teda môže stať aj cirkevný zbor. Spolo-
čenstvo rovnako zmýšľajúcich ľudí, ktorí 
vyznávajú rovnaké hodnoty, pomohlo aj 
Robovi. „Keď som do zboru prišiel prvý-
krát, mal som trochu obavy, ako ma tu 
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prijmú. Myslel som si, že na mládeži sa mi 
budú posmievať, odmietnu ma. Napokon 
som bol úplne dojatý z toho, ako ma prijal 
pán farár. V konečnom dôsledku mi zbo-
rové spoločenstvo prinieslo mnoho nových 
kamarátov a veľa lásky z ich strany,“ 
povzbudzuje Robo aj ostatných hendike-
povaných, aby sa nebáli hľadať útočisko 
v prostredí cirkevného zboru. Sám si postu-
pom času našiel miesto v rôznych aktivi-
tách – okrem mládeže a nedeľných služieb 
Božích sa cíti dobre aj v praktickej službe. 
V knižnici totiž predáva Evanjelický posol 
spod Tatier. „Pokiaľ ide o mládež, tu mám 
svoje uplatnenie. Pred stretnutiami pripra-
vujem stoličky, spevníky, starám sa o to, 
aby bolo v zime zakúrené, aj keď občas 
sa mi na to podarí zabudnúť,“ prezrádza 
s úsmevom sympatický tridsiatnik. 

pRevencia pRed ZaTRpknuTím
Prostredie cirkevného zboru a možnosť byť 
užitočný cez službu v ňom – to všetko je 
nepochybne dôležitým efektom pre spolu-
žitie postihnutého človeka so svojím zbo-
rom. Rovnako podstatná je aj atmosféra, 
ktorú v ňom vytvárajú samotní ľudia. To 
potvrdzuje aj Robo Ottot. „Napríklad na 
mládež chodia aj ľudia v mojom veku. Ale 
tiež mladší, ktorí si na mňa normálne zvykli 
a našli sme si k sebe cestu. Toto všetko 
dokopy – spolu s atmosférou a hlavne zves-
ťou Božieho slova – je pre mňa oslovujúce. 
A verím, že by to také bolo pre každého, 
kto napriek svojmu poškodenému zdraviu 
príde do svojho zboru a zaradí sa medzi 

jeho aktívnych členov, pokiaľ mu to dovolí 
jeho stav,“ radí aj ostatným. 

Ako dodáva, je to aj určitá prevencia 
pred tým, aby zdravotne hendikepovaný 
človek neupadol do stavu zatrpknutia, 
depresie, keď sám seba ľutuje a nevidí zo 
svojej situácie žiadne východiská. „Pokiaľ 
máte okolo seba ľudí, ktorí vás majú radi, 
tak práve oni vás posilňujú. A to posilne-
nie sa ja snažím odovzdávať zas ďalším,“ 
usmieva sa Robo.

cHce TO dOBRý manaŽmenT
V súvislosti so zdravotne znevýhodne-
nými ľuďmi sa často hovorí aj o rôznych 
bariérach, prekážkach v bežnom živote. 
Vedia o nich svoje najmä ľudia odkázaní 
na invalidný vozík. Zdolať bežný pohyb po 
meste býva často vrcholovým výkonom. 
Napriek tomu, že v spoločnosti sa často 
hovorí o integrácii zdravotne postihnutých 
a o odstraňovaní bariér. 

Skúsenosti s nimi má aj Robo. Ako 
hovorí, najviac ich cíti z dôvodu svojho sla-
bého zraku. Ak treba niečo absolvovať naprí-
klad na úradoch, často sa stáva, že nevidí na 
malé písmenká tlačív, alebo sem-tam narazí 
do nejakého predmetu či do dverí. „A to sa 
ešte niekedy od ľudí dočkám aj poznámky, 
že také silné okuliare mám z toho, že som 
asi veľa pozeral televízor,“ konštatuje. 
V mnohých situáciách sa stáva, že by potre-
boval sprievod, pomoc niekoho, s kým 
by zvládol normálne fungovanie v meste, 
v doprave, na úradoch... no Robo je v tomto 
smere tak trochu ambiciózny: „Chcem čo (5
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najviac fungovať samostatne. Áno, som rád, 
keď mi ľudia pomôžu, hlavne blízki, lebo 
to chápem ako prejav ich záujmu o mňa. 
Ale nerád by som bol niekomu „na krku“ 
dvadsaťštyri hodín denne. Takže sa snažím 
o sebestačnosť, a všetko, čo môžem, chcem 
zvládať bez pomoci.“

Istú bariéru – možno nevedomky – 
občas vytvárajú aj tí najbližší. Výnimkou 
nebýva ani cirkevný zbor. Potvrdila nám 
to aj matka dvoch dospelých detí z iného 
cirkevného zboru, ktoré sa narodili s men-
tálnou poruchou. Vzhľadom na to, že jej 
život je zúžený len na každodennú starost-
livosť o svojich chorých potomkov, túžila 
nájsť útočisko v zhromaždení veriacich, 
a tak sporadicky chodievala na služby 
Božie do kostola. Jej deti však nevydržali 
pokojne sedieť celú hodinu, a tak sa stretla 
s nepríjemnými pohľadmi spoluveriacich 
a poznámkami o tom, že prítomnosť jej detí 
v chráme vyrušuje... Do akej miery sme 
v dnešnej dobe pripravení bezvýhradne 
prijímať znevýhodnených ľudí? „Podľa 
mňa treba, aby to farár nejako manažoval. 
Hovorím síce len teoreticky, ale myslím, že 
je na ňom, aby danú situáciu vysvetľoval 
a aby tak ľudia boli schopní sa trošku otvo-
riť. Uvediem jeden príklad. Máme priateľ-
ský vzťah s jednou rímskokatolíckou far-
nosťou, a keď sa stretávame na ekumenic-
kých podujatiach, vpredu v kostole sedáva 
chlapec na invalidnom vozíku, ktorý má 
aj taký postih, že potrebuje neustále naťa-
hovať ruky. Jednoducho, to spoločenstvo 
si na neho muselo zvyknúť. Museli prijať 
fakt, že vpredu bude sedieť niekto, kto 
bude z dôvodu nervových kŕčov naťaho-
vať ruky – a nemohli mu povedať, že kvôli 
tomu nemá chodievať do kostola,“ priblížil 
situáciu z praxe Ivan Eľko. Dôraz položil 
práve na s tým súvisiaci „manažment“ zo 
strany zboru. To zahŕňa napríklad otázku, 
kam takéhoto človeka umiestniť, aby až tak 
nevyrušoval, ale zároveň bol súčasťou zhro-
maždenia. Podľa jeho slov je všetko len 
o dobrom zorganizovaní, pretože „tí ľudia 
by mali mať medzi nami miesto.“ Dodal, 
že spoluprácu treba aj zo strany rodičov. 
Situáciu prirovnáva k večnej dileme o tom, 
či do kostola na služby Božie patria deti. 
Niektorí sú za – veď deti sú budúcnosťou 
cirkvi; iní sa vyjadrujú proti – maličkí do 
kostola nepatria, pretože vyrušujú. Zodpo-
vednosť je však aj na rodičoch, či dokážu 
zodpovedne „ukočírovať“ svojho potomka, 
trebárs s ním aj na chvíľu vyjsť von a upo-
kojiť ho. Tak je to aj v prípade rodičov 
postihnutých detí.

Byť SvedecTvOm pRe OSTaTnýcH
Je zaužívané, že v súvislosti so zdravotne 
postihnutými ľuďmi často znejú úvahy 
o tom, ako im pomôcť, čo pre nich urobiť, aby 
bol ich život jednoduchším. Dá sa však vôbec 
uvažovať aj o opačnom 
pohľade, teda – dokáže 
byť samotný hendikepo-
vaný človek nejako uži-
točný pre svoje okolie, 
blízkych? „Robo túto 
úlohu plní svedectvom 
svojho života. Neraz 
o tom rozprával na 
mládeži, svedčil o tom, 
ako jeho život ochránil 
a viedol Pán Boh. Je to 
mocná vec, ak má člo-
vek takúto skúsenosť 

a ja som presvedčený o tom, že to mnohým 
ľuďom skutočne poslúžilo,“ odpovedá I. 
Eľko. Robo Ottot jeho slová dopĺňa tým, že 
sa najviac užitočným cíti vtedy, keď ho nie-
kto požiada o radu. „Alebo keď mi pán farár 
zavolá, že odo mňa niečo potrebuje. Vždy rád 
prídem a pomôžem.“

Ako Robo dodal, mnohí ľudia dnes stále 
nevedia, ako sa k zdravotne postihnutému 
vlastne správať, o čom s ním majú hovo-
riť. On však jasne deklaruje, že najspokoj-
nejší je vtedy, keď necíti žiadne rozdiely, 
jednoducho – keď k nemu pristupujú ako 
k rovnocennému. Dá sa takýto prístup zvo-
liť trebárs aj v pastorálnom rozhovore so 
zdravotne znevýhodneným? 

Človek, ktorý vedie pastorálny rozho-
vor s postihnutým, má podľa slov I. Eľka 
často nutkanie zvoliť postoj ľutovania, čičí-
kania. „Časom prídete na to, že to vôbec 
nemusí byť správne, a že ten človek potre-
buje úplne vecný, niekedy i veľmi kritický 
tón. Mal som takú skúsenosť z vojny. Ako 
„starý vojak“ som mal tendenciu ochraňo-
vať mladých, ktorí boli šikanovaní. Vždy 
som ich strašne ľutoval, o mnohých som si 
hovoril: Tento sem vôbec nepatrí, to je chu-
dák, úbožiak... No neraz sa mi potvrdilo, 
že títo chránení úbožiačikovia sú mastení 
všetkými masťami. Poučilo ma to, a z tejto 
skúsenosti si uvedomujem, že aj ľudia ako 
Robo majú počuť úplne reálne veci. Má 
svoj život, ktorý žije naplno. Život produ-
kuje aj otázky a ak ich Robo vysloví, tak 
ich treba zodpovedať,“ zdôrazňuje I. Eľko. 

SpOlOčnOSť ROvnakO ZmýšľajÚcicH
Postihnutie, choroba – to sú často pre-
kážky aj v sociálnom, spoločenskom uplat-
není človeka. Bránia mu prichádzať medzi 
ľudí, vytvárajú akúsi pomyselnú ulitu, do 
ktorej sa chorý človek neraz schúli, aby 
nemusel čeliť tomu, čo sa deje okolo neho, 
tomu, ako beží normálny život. V Robo-
vom prípade zasiahla prezieravá mama, 
ktorá ho priviedla do zboru. „Ak by sme si 
odmysleli jeho aktivity v zbore, jeho soci-
álny kontakt by sa scvrkol na otca, mamu 
a brata,“ otvorene priznáva I. Eľko. Situ-
ácia je však, našťastie, celkom opačná. 
Robo sa stal neodmysliteľnou súčasťou 
napríklad aj v letných táboroch. Vďaka 
nim sa už dostal do rôznych končín Slo-
venska v spoločnosti rovesníkov, čo by za 
iných okolností bolo pre neho len utópiou. 
A v oblasti sociálnych kontaktov má Robo 
pre všetkých podobne trpiacich ešte jednu 
cennú radu: „Treba sa stretávať s ľuďmi, 
ktorí majú podobné problémy. Aj ja cho-
dievam do klubu zdravotne postihnutých, 
kde si vymieňame rôzne skúsenosti, zhová-
rame sa o svojom živote. Síce tam chodia 
prevažne starší ľudia, no ja som rád, že si 
rozumieme a chápeme sa navzájom,“ uzav-
rel Robo Ottot.


