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Pisalo se je leto 1907, ko je bilo ustanovljeno družinsko podjetje 
Neuroth – temelje zanj je položila moja prateta Paula Neuroth, 
ki je imela tudi sama težave s sluhom. Želela je pomagati sebi 

in drugim z enakimi težavami. Na tem poslanstvu temelji 
zgodovina našega podjetja in hkrati tudi naše družine.

Zelo ponosno gledamo na svojo 110-letno zgodovino - in to 
želimo storiti skupaj z vami. Lepi spomini, kot so tisti na naše 

začetke poslovne poti, bodo v središču tokratne revije Bolje 
živeti. Ker nam spomini dajejo v življenju posebno moč.

Posebej ponosni smo, da lahko v Neurothovi družini pozdra-
vimo legendarnega voznika formule 1 Mika Häkkinena, ki je 
postal naš novi glasnik dobrega sluha. V obširnem pogovoru 

nam je zaupal svojo življenjsko zgodbo, povezano tudi s slušni-
mi aparati, s katero želi opogumiti tudi druge ljudi.

Želim vam veliko zabave pri branju nove številke revije Ljubi 
svoj sluh, hkrati pa se vam želim ob tej priložnosti še enkrat 

zahvaliti za dolgoletno zvestobo našemu podjetju!
 

Lukas Schinko
Predsednik uprave podjetja v četrti generaciji
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Ogledalo  
našega življenja

SPOMINI:

THOMAS HUBER 

Si pripovedovati stare zgodbe, se spominjati lepih skupnih trenutkov in skupaj 
obujati čudovite spomine ... Potovanje v preteklost nam daje življenjsko energijo, 

spomini pa dobijo v starosti prav poseben pomen.

Lepi spomini
nosijo naše življenje.

 JAPONSKI PREGOVOR

„

”

V življenju so stvari in dogodki, na katere se 
vedno znova radi spomnimo. Ko po radiu zaigra 
naša priljubljena pesem iz mladosti. Ko v ozadju 
zaslišimo znani glas, ki mu zaupamo, in se nam 
dozdeva, da ga poznamo že od nekdaj. Ali ko med 
sprehodom zaslišimo na šolskem igrišču glasen 
smeh otrok in se potopimo v spomine. Stopimo iz 
sedanjosti v preteklost. V stare čase, ko smo bili 
tudi mi še otroci.

Spomini so ogledalo našega življenja. Najpogo-
steje so določeni zvoki, hrup ali zven iz našega 
vsakdanjega življenja tisti, ki v nas sprožijo 
posebne spomine in nostalgična čustva. "Nešteto 
vtisov sprejemamo preko svojih čutil in njihovih 
kanalov, nato jih shranjujemo. Vonji in akustični 
dražljaji lahko sprožijo posebno močne spomine," 
razloži psihologinja in psihoterapevtka dr. Marie- 
Luise Hermann. Človek nekaj sliši in kmalu za 
tem se v njem odvrti pravi film iz preteklosti. Mi-
nule dogodke še enkrat podoživi – in tako vedno 
znova.

Moč spominov
"Spomini so celoten zaklad izkušenj posameznega 
človeka – zaradi njih se ločimo od drugih. Vsaka 
biografija je enkratna in neponovljiva, zaradi 
svoje preteklosti smo unikatni," doda strokov-
njakinja. Česa se spominjamo, pa je zelo osebno. 
"Vedno znova se odločamo, česa se bomo spomin- 
jali in katero stran medalje bomo poglabljali. Tako 
kot naše razmišljanje, ki lahko prikliče slabe ali 
lepe spomine, je to naša osnovna naravnanost." 
Ukvarjanje s preteklostjo pa nam lahko zelo 
pomaga, da damo v življenju na pravo mesto vse 
dobro in težko, kar se nam zgodi.

Spomini so prav zato zelo pomemben vir življenj-
ske moči in pozitivno vplivajo na naše dobro 
počutje – še zlasti v starosti. To je pokazala tudi 
študija znanstvenikov na univerzi v Queenslan-
du v Avstraliji, ki so s pomočjo lepih spominov 
izboljšali imunski sistem skupine starostni-
kov, starih od 65 do 90 let. "Mlad človek sanjari 
predvsem o svoji prihodnosti in živi za čas, ki 
šele prihaja. V drugi polovici življenja pa se začne 
človek zavedati, koliko lepega je že doživel in da 
je določeno obdobje nepreklicno minilo. Takrat 

ostane le še možnost tako imenovanega notra-
njega potovanja v spomine ali v fantazijski svet," 
pojasni strokovnjakinja Marie-Luise Hermann. To 
vodi k temu, da je človek s starostjo vedno bližje 
svojemu otroštvu in mladosti. V tem času namreč 
prvič doživimo veliko dogodkov, ki sodijo v svet 
odraslih: prvi šolski dan, prvi poljub, prvi veliki 
preizkus, prva služba itd. In po besedah psiholo-
ginje se lažje spomnimo dogodkov, ki so močno 
povezani s čustveno izkušnjo. Zato so ti spomini 
veliko intenzivnejši.

Prisluhniti, se spomniti in doživeti
Strokovno pravimo tej povezavi t. i. "Reminiscen-
ce Bump" oziroma efekt reminiscence. Ta doka-
zuje, da se že nekateri ljudje, stari več kot 40 let, 
veliko lažje spomnijo dogodkov iz časa odraščanja 
kot kasnejšega obdobja. "Z lepimi spomini na 
otroštvo povezujemo neobremenjenost in živah-
nost. In s priklicem teh otroških spominov lahko 
to stanje v sebi ponovno prebudimo," razloži 
Hermannova. 

Še lepši so spomini, ki jih lahko človek deli s svojo 
družino in prijatelji. "Napetost pri pripovedo-
vanju, poslušanje in razumevanje povedanega 
vzbudi tako pri pripovedovalcu kot poslušalcu ob-
čutke o podoživetju in doživetju – nekdo se veseli 
in smeji skupaj s pripovedovalcem, se prestraši od 
groze ali je od vsega slabega in žalosti ganjen in 
prizadet," razloži psihologinja. "Življenje dobi tako 
posebno vrednost." Ali kot pravi stari japonski 
pregovor: "Lepi spomini nosijo naše življenje."
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THOMAS HUBER 

Legendarni voznik formule 1 Mika Häkkinen ve, kaj pomeni, da si postaviš izzive 
in si v življenju uspešen. Danes 49-letnik je novi Neurothov glasnik, spregovoril 

pa je tudi o svoji uporabi slušnih aparatov. V intervjuju nam je zaupal svojo  
zanimivo življenjsko zgodbo. 

SVETOVNI PRVAK
Slišati kot 

Sodi med najbolj priljubljene in najuspešnejše 
voznike formule 1: Mika Häkkinen. Njegovo 
legendarno rivalstvo z Michaelom Schumacher-
jem je ostalo vsem v dobrem spominu. Tako kot 
njegov simpatični nasmešek in posebni humor, 
po katerem se ga radi spomnimo. Znan kot The 
Flying Finne – leteči Finec, je konec devetdesetih 
let prejšnjega stoletja dvakrat postal svetovni 
prvak v kraljevem razredu moto športa – in to s 
slušnimi aparati. Nekaj let pred tem si je namreč 
v težki nesreči na dirkališču poškodoval sluh.

Danes ima Häkkinen slušne aparate podjetja  
Neuroth. Kot naš novi glasnik za boljši sluh se 
povsem razgovori in nam sproščeno pripoveduje 
o svoji nekdanji športni karieri, o svojem vsakda-
njiku s slušnimi aparati in o uspehih v življenju. 
O njegovi nekdanji redkobesednosti ni več niti 
sledu. Opazno je veselje do komuniciranja, kar se 
odraža tudi v intervjuju z njim.

Kot nekdanji dirkač formule 1 in svetovni prvak 
v tem športu ste veliko doživeli in slišali. Kaj vam 
pomeni sluh?
MIKA HÄKKINEN - Prisluhniti, razumeti in se pogo-
varjati z ljudmi – to mi je bilo že od nekdaj zelo 
pomembno. Sluh povezuje ljudi. Človek je lahko 
uspešen samo v sobivanju z drugimi ljudmi – 
zasebno prav tako kot poslovno. Dober sluh je 
pomemben del aktivnega življenja. 

Pomemben del vašega življenja predstavlja moto 
šport – prej ste bili vpeti vanj kot aktivni športnik, 
zdaj ste svetovalec. Zakaj vas ta šport tako privlači?
MIKA HÄKKINEN - Voziti formulo 1 je čisti adrena-
lin. Voziš s 300 km/h, prehitevaš itd. Formula 1 je 
najboljše v moto športu.  

Ste že od malega vedeli, da želite postati dirkač 
formule 1?
MIKA HÄKKINEN - Ko sem bil majhen, sem preiz-
kusil veliko različnih športov: smučarske skoke, 
hokej na ledu, nogomet itd. Vedno pa me je najbolj 
zanimala hitrost. Moto šport je na Finskem zelo 
priljubljen – in tako sem pri gokartu odkril svojo 
strast do dirkanja. Vedno sem želel le eno: biti 
hiter.

In tako ste zelo hitro pristali v svetu formule 1. Na 
katere trenutke v svoji karieri se najraje spomnite?
MIKA HÄKKINEN - Zelo veliko je spominov – tako 
pozitivnih kot seveda tudi negativnih. Seznam 
je res zelo dolg. Največja uspeha sta zagotovo oba 
osvojena naziva svetovnega prvaka. In Monaco 
Grand Prix, osvojena velika nagrada Monaka, je 
bilo tudi prav posebno doživetje. Zelo rad pa se 
spomnim tudi manevra, s katerim sem leta 2000 
v Spaju prehitel Michaela Schumacherja.

Eden redkih slabih spominov je zagotovo vaša težka 
nesreča leta 1995 v avstralski Adelaidi, po kateri 

MOŠKI S POZITIVNIM ODNOSOM DO ŽIVLJENJA: MIKA HÄKKINEN SE SICER RAD SPOMINJA VSEH SVOJIH 
USPEHOV, ČEPRAV V SVOJEM ŽIVLJENJU RAJE GLEDA NAPREJ.

ste bili nekaj časa celo v komi. Kako usoden je bil ta 
dogodek za vas? 
MIKA HÄKKINEN - To je bilo zelo težko obdobje, iz 
katerega pa sem se tudi veliko naučil. V nesreči 
sem si močno poškodoval glavo in tudi svoj sluh. V 
takšnih trenutkih se zaveš, kaj je zares pomembno: 
življenje. Po tej nesreči je bila želja, da bi postal 
svetovni prvak, močnejša kot kadarkoli prej.

In tri leta kasneje ste svoje sanje uresničili. Prvič ste 
postali svetovni prvak. Kako vam je uspel takšen 
povratek?
MIKA HÄKKINEN - V življenju imamo nenehno do-
ločene izzive, s katerimi rastemo. To je kot napeta 
dirka, v kateri te včasih odnese s proge. Takrat se je 
treba pač naučiti, da tudi takšne situacije sprejmeš, 
se nanje osredotočiš in nato ponovno vstaneš. Ne 

obstaja hendikep, so samo izzivi – in rešitve. Tudi 
svoje težave s sluhom sem videl kot velik izziv.

Takrat ste dobili svoje prve slušne aparate. Kako se je 
vaše življenje z njimi spremenilo?
MIKA HÄKKINEN - Spoznal sem, kako pomemben je 
dober sluh, da lahko z ljudmi okrog sebe komunici-
raš – na primer na različnih dogodkih ali pri večer-
ji z večjim številom povabljencev. Slušni aparati so 
mi vrnili kvalitetno življenje, pa tukaj ne mislim 
samo kot vozniku formule 1, tudi v povsem običaj-
nem vsakdanjiku. Imam namreč pet otrok, ki mi  
imajo veliko povedati. Predstavljajte si, da jih ne bi 
mogel slišati. (Smeh.) Zelo sem vesel, da lahko spet 
slišim vse okrog sebe in kar najbolje komuniciram 
z vsemi.
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UTRINKI IZ ČASA TEKMOVANJA: V SREBRNI PUŠČICI JE VOZIL MIKA HÄKKINEN V FORMULI 1 OD LETA 1991 DO 
2001 IN SKUPAJ OSVOJIL 20 VELIKIH NAGRAD IN DVAKRAT POSTAL SVETOVNI PRVAK.

S svojimi slušnimi aparati ste celo dvakrat postali  
svetovni prvak. Zaupajte nam: kje se skriva ključ do 
uspeha?
MIKA HÄKKINEN - Na to vpliva več faktorjev. Kot 
zmagovalec se ne rodiš. Za takšne uspehe je pot-
rebno trdo delo, trening in želja, da si vedno boljši. 
Tudi ko je zelo naporno. Zelo pomembno pa je 
tudi timsko delo. Vedno sem si želel, da bi enkrat 
postal številka ena. Na koncu se je izšlo, čeprav je 
vse skupaj zelo dolgo trajalo.

"Dolgo" pomeni sedem let, ki ste jih potrebovali za 
osvojitev prvega naslova svetovnega prvaka. Ste v 
tem času kdaj pomislili, da bi odnehali?
MIKA HÄKKINEN - Trajalo je "samo" sedem let ... 
(Smeh.) Ne, resnično, začetki v formuli 1 so bili 
zelo težki, najprej pri Lotusu. Potem sem tudi pri 
ekipi McLaren stal pred velikimi izzivi. Vmes sem 
bil že skoraj pri tem, da se umaknem. Na srečo pa 
sem imel okrog sebe odličen tim, ki mi je poma-
gal. Moj moto je bil vedno, da ne obupaš, ampak 
optimistično gledaš v prihodnost. Samo tako 
lahko zmagaš na dirki. In samo tako postaneš 
šampion. 

Kot ste že nekajkrat poudarili: timsko delo se vam je 
zdelo vedno zelo pomembno ...
MIKA HÄKKINEN - Vsekakor! Ni pomembno, kako 
ambiciozen in zagnan si, uspeh lahko dosežeš 

samo s skupinskim delom. Pomembno je, da naj-
deš prave komponente in jih sestaviš v celoto. In 
dokler se vsi sestavni deli ne utečejo, potrebuješ 
veliko časa in potrpljenja. Ampak potem uspeh 
zagotovo pride.

Nekako tako je tudi pri slušnih aparatih, kajne?
MIKA HÄKKINEN - Da. Tako kot v formuli 1 je tudi 
tukaj pomembno, da najdeš pravo nastavitev: na-
tančnejša kot je, boljše je. Pogosto so prav malen-
kosti tiste, ki odločijo. Sluh je kot glasbeni inštru-
ment: potrebuje dobro ekipo, da vsak ton odlično 
zveni. Moj akustik za sluh je v tem primeru vodja 
ekipe, inženir in mehanik v eni osebi.

Zaupate Neurothovim slušnim aparatom in našim 
storitvam. Kaj je za vas pri oskrbi s slušnimi aparati 
najpomembnejše? 
MIKA HÄKKINEN - Vsak človek je s svojim sluhom 
zgodba zase. Vsak ima svoje zahteve in potrebe. 
In pri oskrbi s slušnimi aparati je najpomembnej-
še eno – zaupanje. In pri Neurothu se počutim v 
najboljših rokah. 

Če se ozrete nazaj: Kakšna je vaša prva izkušnja s 
slušnimi aparati, prvi trenutek?
MIKA HÄKKINEN - Ta trenutek je bil čudovit. Ampak 
takratnih slušnih aparatov ne moremo primerjati 
z današnjimi. Takrat si lahko na primer z mobil-

nim telefonom poslal samo SMS in nič drugega. 
(Smeh.) V zadnjih letih so doživeli slušni aparati 
ogromen tehnični razvoj. Niso več samo slušni 
aparati, ampak pravi komunikatorji, ki lahko v 
vsakdanjih situacijah zelo pomagajo.  

Kot navdušenec nad tehniko vas sprašujem, kaj 
imajo skupnega slušni aparati in bolid v formuli 1?
MIKA HÄKKINEN - Kot nekdanji Mercedesov dirkač 
vam lahko odgovorim: prej sem sam vozil srebr-
no puščico, zdaj nosim srebrno puščico v ušesu. 
Današnje moderne slušne aparate lahko vsekakor 
primerjamo z bolidom formule 1. V njih je namreč 
veliko visoke tehnologije.

A propos visoka tehnologija. Kaj je po vašem  
mnenju pri slušnih aparatih najpomembnejše? 
MIKA HÄKKINEN - Če uporabim sleng formule ena: 
celotni paket mora delovati – zelo majhno ohišje, 
tehnologija, zanesljivost in celoten tim, ki stoji za 
izdelkom. Najpomembnejša se mi zdi kvaliteta. 
Če ne bi imel tako kvalitetnega avtomobila, ne bi 
zmagoval. Enako je pri slušnih aparatih. In samo 
če dobro slišiš, si lahko uspešen in zmaguješ.

Kako danes gledate na formulo 1?
MIKA HÄKKINEN - Še pred nekaj leti se ni o njej 
pozitivno govorilo in pisalo, zdaj pa se premika na 
bolje. Veliko je novih idej, formula 1 se osredotoča 
na svoje privržence. In upam, da se bo vrnil tudi 
zvok bolidov.  

Pogrešate  ves ta spektakel, ste morda kdaj  razmiš-
ljali o svojem povratku?
MIKA HÄKKINEN - Po zaključku svoje aktivne 
kariere sem ugotovil, da so v življenju še druge 
aktivnosti, za katere prej nisem imel časa. Tudi v 
poslovnem življenju je veliko adrenalina, zato for-
mule 1 pravzaprav ne pogrešam več – no, morda 
samo malo. Ampak to je zgodovina. Aktiven sem 
še kot svetovalec pri formuli 1, in to je tudi vse. 
Kot televizijski komentator tekem pa se nisem 
najbolje znašel. Govorim namreč preveč počasi in 
ljudi kar uspavam ... (Smeh.)  

Postali pa ste novi Neurothov glasnik dobrega slu-
ha. Kaj je vaše najpomembnejše sporočilo ljudem?
MIKA HÄKKINEN - S svojo zgodbo o slušnih apara-

tih želim ljudi opogumljati. Življenje s slušnimi 
aparati je namreč veliko enostavnejše. Veliko bolj 
se lahko zabavaš in uživaš v življenju. Spremljajo 
me ves dan, ne da bi to sploh opazil. Postali so del 
mene in mi izboljšujejo kvaliteto življenja. To že-
lim sporočiti ljudem. Ponosen sem, da sem postal 
glasnik dobrega sluha, ker predstavlja Neuroth 
najboljše zagotovilo za kvaliteto.

Mika Häkkinen, rojen 28. septembra 1968 
v mestu Vantaa na Finskem, znan tudi kot 
leteči Finec, je eden najuspešnejših dir-
kačev formule 1 vseh časov. Skupaj je osvo-
jil 20 velikih nagrad in postal leta 1998 in 
1999 svetovni prvak. Leta 2001 je za McLa-
ren-Mercedes osvojil svojo zadnjo veliko 
nagrado v formuli 1. Leta 2004 je prestopil 
v DTM. Svojo aktivno športno pot je končal 
leta 2007. Danes živi Häkkinen v Monaku, 
je poročen in oče petih otrok. Aktiven je v 
dirkaškem managementu in svetovalec pri 
podjetju McLaren.  

 MIKA HÄKKINEN 

Narišite ali pobarvajte Häkkinenov dirkalni 
avto in osvojite nagrado –  več informacij 
najdete na strani 17!

 NAGRADNA IGRA ZA OTROKE:
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Digitalni, brezžični in pametni: najnovejše slušne aparate lahko danes brez  
težav s pomočjo bluetootha povežemo s pametnimi telefoni. Katere nove  

možnosti komunikacije v vsakdanjih situacijah izhajajo iz tega  in kakšna bo  
prihodnost na tem področju.

PRIHODNOST
V UŠESU

Povsem vseeno je, ali želimo svojemu bližnjemu 
poslati kratko sporočilo, si naložiti zadnje novi-
ce ali si na potovanju olajšati iskanje s pomočjo 
navigacije – pametni telefoni so postali v našem 
življenju nepogrešljivi. Že v tem letu bo po oceni 
svetovalnega podjetja Deloitte na svetu v upora-
bi 800 milijonov pametnih telefonov. Do konca 
leta 2023 pa bo več kot 90 odstotkov odraslih v 
industrijsko razvitih državah uporabljalo pamet-
ni telefon.

Bistvo vsega je, da se je funkcionalnost mobil-
nega telefona v zadnjih letih močno razvila. Iz 
preproste naprave za telefoniranje je nastalo 
praktično komunikacijsko sredstvo – multimedij-
ski spremljevalec v vsakdanjem življenju. Podob-
no kot slušni aparati: tudi tukaj je razvoj prinesel 
visokotehnološke naprave z vedno večjim števi-
lom funkcij. Digitalni slušni aparati so že dolgo 
standard, brezžična povezava je sedanjost.

Prenos neposredno v uho
Bluetooth omogoča, da lahko sodobne slušne 
aparate brez težav povežemo s pametnim telefo-
nom – ta tehnologija že danes omogoča ljudem, 
ki uporabljajo slušne aparate, nešteto možnosti. 
Tako lahko mnoge slušne aparate povsem eno-
stavno s pomočjo posebnih aplikacij krmilimo 
preko pametnega telefona: od izbire glasnosti do 
najnatančnejših nastavitev.

Poslovno ali zasebno – dogajanje se zaradi blue-
tooth tehnologije odvija neposredno v ušesu. "S 
takšnimi slušnimi aparati ni omogočeno samo 
prijetno telefoniranje, lahko na primer posluša-
mo tudi glasbo. Zvok je v stereo tehniki prenesen 
neposredno v uho. Motečih zvokov iz okolja pa ne 
slišimo več," pojasni Neurothov produktni stro-
kovnjak Christian Pelzmann.

Slušni aparati kot prevajalci ipd.
Najnovejša tehnologija slušnih aparatov, ki so 
danes že na tržišču, pa zmore veliko več, kot je 
brezžična bluetooth povezava s pametnim telefo-
nom – povežejo se lahko namreč tudi z navigacijo 
in celo z gospodinjskimi aparati. Ko je pralni stroj 
na primer končal program za pranje, dobimo spo-
ročilo v obliki akustičnega signala. "Slušni aparati 
so v zadnjih letih postali veliko več kot le pomoč 
pri slabšem sluhu. Postajajo vseobsegajoča rešitev 
pri komunikaciji," pojasni Pelzmann.

Tudi posebne aplikacije za prevajanje jezika že 
dolgo niso več znanstvena fantastika: Če sogo-
vornik govori v moj pametni telefon, slišim s 
pomočjo svojih slušnih aparatov povedano že 
ustrezno prevedeno. V bližnji prihodnosti bodo 
lahko slušni aparati to funkcijo opravili sami – ko 
bodo imeli dovolj prostora za shranjevanje.Z ino-
vacijami, kot je možnost prevajanja, se ukvarjajo 
med drugimi tudi na nemškem raziskovalnem 

oddelku univerze v Oldenburgu. Njihov cilj je, 
da slušni aparati ne bi bili samo vedno manjši in 
zmogljivejši, temveč predvsem vedno pametnejši. 
Tako naj bi bilo v prihodnje celo mogoče, da bi s 
slušnimi aparati upravljali samo s pomočjo svojih 
misli. Kaj to pomeni? Slušne aparate osredotočiti 
samodejno samo na to, kar želi njihov uporabnik 
slišati oziroma razumeti – ampak tega ne storijo 
na osnovi akustičnih vplivov, ampak na osnovi 
možganskih valov, ki ga analizirajo in predelajo.  

Jörg-Hendrik Bach, vodja raziskovalnega oddelka 
in razvoja pri HörTech v Oldenburgu – centra, 
pristojnega za tehnologijo slušnih aparatov – raz-
loži ta eksperiment: "Tukaj je v ospredju intui-
tivno upravljanje. V določeni govorni situaciji, v 
katero je vključenih več ljudi, lahko na podlagi 
možganskih valov uporabnika slušnega aparata 
ugotovimo, na katerega sogovornika se trenutno 
osredotoča. Ko pa imamo podatke, kateremu po-
govoru bi želel uporabnik slušnega aparata slediti, 
se lahko slušni aparati samodejno usmerijo v to 

smer. " O prvih rezultatih nam že lahko povedo 
nekoliko več: "Ekspertna skupina ljudi iz univer-
ze v Oldenburgu je že dosegla, da so vse skupaj 
miniaturizirali. Veliko kapo z elektrodami, ki jih 
mora nositi testna oseba, smo uspeli zamenjati z 
majhnim delom iz plastike, ki si ga lahko testira-
nec prilepi za uho," pojasni raziskovalec.

Narava je vedno bliže  
Čeprav se vedno pogosteje vse vrti okrog tehno-
logije, je zvok s slušnimi aparati vedno naravnejši 
– tukaj sledimo naslednjemu motu: Slišati tako 
kot prej z jutrišnjo tehnologijo. Najnovejši slušni 
aparati omogočajo na primer, da naš glas, ki ga 
najpogosteje ne želimo slišati, zveni tako na-
ravno, kot ni še nikoli prej. "Naravi se vedno bolj 
približujemo," razloži Neurothov akustik za sluh 
Pelzmann.  "Uporabniki slušnih aparatov imajo 
že danes zaradi bluetooth povezave v določenih 
vsakdanjih situacijah številne prednosti. Izhajam 
pa iz tega, da bo v prihodnje razvoj na tem podro-
čju še hitrejši." 

SLIŠATI TAKO KOT PREJ Z JUTRIŠNJO TEHNOLOGIJO: BREZŽIČNA POVEZAVA PAMETNEGA TELEFONA IN 
SLUŠNIH APARATOV OMOGOČA NOVE MOŽNOSTI UPORABE.
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110 let Neurotha: ob visokem jubileju bosta Waltraud Schinko-Neuroth in Lu-
kas Schinko, predstavnika tretje in četrte generacije, predstavila prav posebno 

družinsko in poslovno zgodbo.

ZGODBA
Poslušanja vredna  

Trenutek, v katerem se začne zgodba podjetja 
Neuroth, je, ko se Paula Neuroth odloči, da bo v 
svojem življenju nekaj korenito spremenila. Piše 
se leto 1907, ko naglušna gospa odpotuje v Berlin. 
Tam želi najti rešitev za svojo težavo s sluhom: 
stopiti želi iz socialne izoliranosti in uživati v 
lepšem življenju – s pomočjo slušnih aparatov. 
Navdušena nad svojo izkušnjo se Paula Neuroth 
nato odloči, da bo pomagala tudi drugim z ena-
kimi težavami, in ustanovi na Dunaju prvo tako 
imenovano specializirano hišo za slušne aparate. 

Natančno 110 let kasneje se Paulini nasledniki 
skupaj ozirajo v zgodovino: Waltraud Schin-
ko-Neuroth in Lukas Schinko, mama in sin. 
Ona je vodila podjetje od leta 1979 do 2011. Od 
takrat nosi odgovornost za podjetje on. Skupaj 
se sprehodita skozi idiličen vrt na domačem 
posestvu na jugovzhodnem Štajerskem. "Tukaj, 
v kraju Schwarzau, smo čisto počasi začeli," pove 
Waltraud Schinko-Neuroth in pokaže na bližnjo 
rumeno hišo – v začetku 80. let prejšnjega stoletja 
je postala novo domovanje družine in uspešnost 
podjetja se je takrat šele prav začela ...

Rastlina, ki raste še danes 
Iz majhne delavnice je nastal velik in v Evro-
pi najmodernejši laboratorij, v katerem danes 
po meri izdelujejo slušne aparate in izdelke za 
zaščito sluha, ki jih prodajajo v sedmih evropskih 

državah. Iz enega slušnega centra jih je nastalo 
več kot 240. Že 10 let je Neuroth prisoten tudi v 
Sloveniji. "V veliko veselje mi je, da lahko opazu-
jem, kako so rastline v vseh teh letih zrasle," doda 
Waltraud Schinko-Neuroth – okolju, v katerem 
se nahajamo, primerno. Če se ozremo naokrog, je 
Schwarzau predvsem – zelen. Na robu glasnega 
mestnega vrveža je skupaj s svojim možem več 
kot 30 let spodbujala razvoj Neurotha. "Družina 
in podjetje – to je bilo vedno nekaj spreminjajoče-
ga. Imela sem srečo, da so bili otroci vedno zelo 
pridni in samostojni," doda. 

Danes vodi družinsko podjetje njen sin Lukas, 
skupaj pa zaposlujejo že več kot 1200 ljudi. "Na to 
sem resnično zelo ponosen. Koraki moje mame so 
bili ogromni, čutil sem veliko spoštovanje," pove 
Lukas Schinko, ko se ozre v preteklost. "Mama, 
zdaj gre za res!" se Waltraud Schinko-Neuroth še 
natančno spominja vsake besede ob zamenjavi 
generacije – bil je zelo čustven trenutek, ki jo še 
danes zelo gane. Od ponosa.

Človek je vedno v središču
Oba sta zelo ponosna tudi na veliko število ljudi, 
ki so pri svojih težavah s sluhom poiskali pomoč 
v podjetju Neuroth – zanje skrbijo že 110 let s 
posebej tankočutnim svetovanjem in z najsodob-
nejšimi slušnimi aparati, pri katerih je v zadnjih 
letih tehnologija zelo napredovala.  

"Doživeti veselje nekoga, ki s slušnimi aparati 
ponovno sliši – to je nekaj najlepšega na svetu," 
poudari Lukas Schinko, ki ima tudi mojstrski izpit 
za slušnega akustika. "Človek stoji s svojimi pot-
rebami pri nas vedno na prvem mestu," še doda.
In tako bo tudi v naslednjih 110 letih, o tem je 
Lukas Schinko prepričan: "Individualne rešitve in 
celostno svetovanje bo postalo za ljudi, ki imajo 
težave s sluhom, še pomembnejše, ker je sluh ne-

kaj zelo osebnega. Izdelki za zaščito sluha pa bodo 
postali prav tako pomembni kot slušni aparati," 
razloži Lukas Schinko, ki si srčno želi doseči po-
sebni cilj: "Našo uspešno zgodbo želim nadaljevati 
in za svoje naslednike iz pete generacije ustvariti 
kar najboljše pogoje. S svojo strastjo do dela smo 
ljudem vrnili košček kvalitetnega življenja – in 
tudi v prihodnje naj ostane tako."  

TRETJA IN ČETRTA NEUROTHOVA GENERACIJA MED POGOVOROM: LUKAS SCHINKO IN NJEGOVA MAMA 
WALTRAUD SCHINKO-NEUROTH NA DOMAČEM POSESTVU V KRAJU SCHWARZAU. 
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Z dirkalnim kolesom prečkati Združene države Amerike – z zahoda na vzhod v 
nekaj več kot enem tednu. Leto za letom si je ekstremni kolesar Christoph Strasser 

zastavil ta ekstremni cilj. Potrebno tišino in mir najde tudi s pomočjo ustreznih 
izdelkov za zaščito sluha.

V EKSTREMNI
TIŠINI 

Na koncertu, pri ustvarjanju lastne glas-
be ali kolesarjenju, ukvarjanju z vodnimi 
športi, želji po mirnem spancu ali delu v 
veliki pisarni – EARWEAR ponuja za vsa 
področja življenja pravo rešitev za zaščito 
sluha. EARWEAR – to je Smart Tech pod-
jetja Neuroth. Zaradi posebne tehnologije 
filtrov bodo glasni zvoki zadušeni na ja-
kost, ki je še varna, govor pa ostaja dobro 
razumljiv.  

Več informacij dobite v vsakem Neurotho-
vem slušnem centru ali na

www.earwear.me

  EARWEAR – 
 ZAŠČITA SLUHA ZA  

 VSE SITUACIJE 

Kar 4940 kilometrov s 35.000 metri višinske raz-
like v 8 dneh, 9 urah in 34 minutah. Kar mnogi 
ne zmorejo z avtomobilom ali z avtodomom, je 
njemu uspelo – skoraj nepretrgoma – s kolesom: 
Christoph Strasser je ekstremni avstrijski kolesar. 
Uspelo mu je, da je najdaljšo in najtežjo kolesarsko 
dirko, znano kot "Race Across America", končal kar 
dan in pol pred drugouvrščenim – in tako dosegel 
novi svetovni rekord.

"Dogodivščina, doživetje samo po sebi, v kombi-
naciji s športnim tekmovanjem – to je najzani-
mivejše, to me motivira. Zame ni v prvem planu 
uspeh, ampak pot do njega in zabava, ki se na tej 
poti zgodi," razloži kolesar svoj pogled na dosega-
nje nemogočega cilja. In tako je tudi pri dirki čez 
Ameriko (RAAM). Dan in noč, pri ubijalski vročini 
in neusmiljenem dežju sedi na kolesu in poganja 
pedala. Brez prekinitve? Skoraj. Najdaljši premor, 
ki ga je imel v osmih dneh, je trajal uro in pol. 
Brez spanja? Kolesar je zatisnil oči za največ 20 do 
60 minut na dan.

V iskanju spanca 
"Pomanjkanje spanca je zagotovo največji izziv. 
Včasih sem malo zakinkal, ko sem se moral usta-
viti pri semaforju," pove kolesar. Tega pomanjkan- 
ja spanca ne moreš trenirati, posebne priprave pa 
so tudi tukaj zelo pomembne: "Tri mesece pred 
dirko neham na primer piti kavo. Poleg tega je 
zelo pomembno, da v tednih in dnevih pred začet-
kom dirke dovolj spim in imam dovolj miru," raz-
loži 35-letni športnik. "Pri tem mi zelo pomagajo 
izdelki za zaščito sluha, s katerimi boljše spim."

Tokrat so bili Christoph in njegova ekipa za "Race 
Across America" prvič opremljeni z izdelki Earwe-
ar, Neurothovo po meri izdelano zaščito sluha. 
"Pogosto smo se morali ustaviti in počivati na 
postajališčih ob avtocesti, kjer je bilo vse prej kot 
mirno in tiho. Vsi, vključno s spremljevalno ekipo, 
smo bili veseli, da imamo zaščito sluha za boljše 
spanje."

Posebej obremenilne so za telo in duha nenehne 
spremembe temperature in vremenskih pogojev. 
"Pogosto ti nasproti močno piha veter. To ni težko 
le zaradi otežene vožnje, ampak tudi zaradi zvoka. 

Tudi pri tem mi je pomagala zaščita sluha. Promet 
in svojo spremljevalno ekipo pa sem kljub temu 
dobro slišal," razloži kolesar. In to je za kolesarja 
zelo pomembno: "Pri kolesarjenju, kot je bilo tole, 
se najbolj prileže različno odvračanje pozornosti. 
Nič ni hujšega kot monotonost."

S timskim delom do uspeha
Njegova ekipa, ki ga spremlja 24 ur na dan, ima 
pomembno vlogo pri komuniciranju in motivira-
nju. Pri skoraj 5000 kilometrih je vsekakor pov-
sem normalno, da kolesarju motivacija pade. Ena 
prav posebna situacija je ostala kolesarju Chris-
tophu v spominu. "V zadnji noči se po krajšem 
premoru za spanje nisem mogel spomniti besede 
za predmet, ki je ležal poleg mene. Bilo je moje 
kolo," pove kolesar, ekstremni športnik v ekstrem- 
ni tišini. In tudi v ekstremnih situacijah, kot je 
bila ta, ostaja miren in zbran: "To mi je bilo očitno 
položeno v zibko."

EKSTREMNI ŠPORTNIK CHRISTOPH STRASSER STAVI PRI KOLESARJENJU IN SPANJU NA EARWEAR,  
PO MERI IZDELANO ZAŠČITO SLUHA.
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 NARIŠI & OSVOJI NAGRADO! 
Pokaži nam, kakšen mora biti Häkkinenov dirkalni avto,

in z malo sreče osvoji lepo nagrado!

TAKO LAHKO SODELUJEŠ: Moj dirkalnik je treba 
pobarvati. Mi lahko  
pri tem pomagaš? 

 1.-3. MESTO: 

 4.-10. MESTO: 

Prve tri najbolj kreativne umetnine bomo izdelali s 
pomočjo 3D-tiskalnika. Tako boš lahko svoj sanj-
ski dirkalni avto držal v rokah! Dodatno prejmete 
še osebno posvetilo šampiona formule ena Mike 
Häkkinena!

Veselimo se tvoje pošte,  a najkasneje  
do 30. 9. 2018. 

Nariši svoj sanjski dirkalni avto!
Avto na hrbtni strani lahko enostavno samo  
pobarvaš ali pa ga sam narišeš. 

Svojo umetnino nam pošlji po pošti na

Neuroth slušni aparati d.o.o.
Geslo: Likovni natečaj
Tbilisijska ulica 59
1000 Ljubljana

ali po elektronski pošti z zadevo "Likovni  
natečaj" na info@neuroth.com

 
Kaj lahko osvojiš:

Najsodobnejši slušni aparati zelo olajšajo 
vsakodnevne govorne situacije.

Rezultati Neurothove  
iniciative za boljši sluh

2,2%

9%

88,8%

Izboljšanje z novimi slušnimi aparati
Nespremenjeno stanje
Poslabšanje

Doma, pred televizijskim sprejemnikom ali v 
družbi – s slušnimi aparati je življenje ne samo 
lažje, ampak tudi kvalitetnejše. To dokazujejo 
rezultati Neurothove iniciative za boljši sluh, v 
kateri je sodelovalo okrog 7200 ljudi. In kar 88,8 
odstotka sodelujočih ljudi je povedalo, da se je s 
slušnimi aparati zelo izboljšala kvaliteta njiho-
vega življenja v različnih vsakodnevnih situaci-
jah. 

Boljše razumevanje
Pri komunikaciji v glasnem okolju, na ulici in 
pogovorih v manjših skupinah – torej predvsem v 
različnih socialnih situacijah – je kar 92,3 odstot-
ka sodelujočih opazilo izboljšanje. Sluh je namreč 
tesno povezan z razumevanjem – in to je mogoče 
opaziti v mnogih govornih situacijah. Rezultati 
dokazujejo, da imajo slušni aparati pomemben 
vpliv na možnost dialoga. Dober sluh je namreč 
pogoj za to, da smo v življenju aktivni udeleženci. 

Ne glede na to, ali že uporabljate slušne aparate 
ali ne, dovolite, da vam izkušeni akustiki za sluh 
v Neurothovem slušnem centru neobvezujoče 
svetujejo, povsem brezplačno pa lahko testirate 
tudi naše najnovejše slušne aparate.

Informacije po telefonu: 
01 422 84 23 
www.neuroth.si

Skoraj 89 odstotkov od 7200 sodelujočih v okviru Neurothove iniciative za boljši 
sluh je povedalo: S slušnimi aparati se je kvaliteta mojega življenja izboljšala.

 KAKO SLUŠNI APARATI
IZBOLJŠAJO KVALITETO ŽIVLJENJA



 Od 4. do 10. mesta bo naša maskota za otroško  
akustiko Paula podelila čudovite pakete  
presenečenja.
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Stopite skupaj s svojim akustikom za sluh na pot 
do boljšega sluha, ki se začne s testom sluha.

1. Test sluha 
Test sluha traja samo nekaj minut, opravi pa ga 
zdravnik specialist otorinolaringologije ali  
usposobljeni akustik za sluh v slušnem centru.

2. Svetovanje
Individualno svetovanje je zelo pomembno, saj 
lahko akustik za sluh v izčrpnem pogovoru vse 
potrebno pojasni in razumljivo razloži.

3. Pomerjanje
Slušni aparati so individualno prilagojeni potre-
bam uporabnika in anatomiji njegovega ušesa. 
Nato lahko slušne aparate doma en teden brezplač-
no testno uporabljate.

 VSI NEUROTHOVI SLUŠNI CENTRI 
 NA ENEM MESTU 

MOJ SANJSKI AVTO

BREŽICE PLETERŠNIKOVA ULICA 1 031 844 5848

CELJE LJUBLJANSKA CESTA 11 03 620 77 57

JESENICE CESTA MARŠALA TITA 38 04 620 22 98

KOPER PRISTANIŠKA ULICA 12 05 639 60 50

KRANJ 1 BLEIWEISOVA 16 04 139 36 98

KRANJ 2 BLEIWEISOVA CESTA 4 04 620 22 99

LJUBLJANA I TBILISIJSKA UL. 59 01 422 84 23

LJUBLJANA CANKARJEVA CANKARJEVA CESTA 3 01 232 18 26

MARIBOR LJUBLJANSKA ULICA 3 02 320 56 44

MURSKA SOBOTA CANKARJEVA ULICA 81A 059 962 981

NOVO MESTO ZDRAVSTVENI DOM/KANDIJSKA CESTA 4 07 620 97 14

PTUJ POTRČEVA CESTA 17 02 620 92 40

ŠEMPETER PRI GORICI CESTA PREKOMORSKIH BRIGAD 62A 05 620 23 02 

VELENJE ŠALEŠKA CESTA 19A 03 620 97 35         

Izkušeni akustik za sluh bo vaš zvesti spremljevalec na poti  
do boljšega sluha – prvi koraki do tega cilja.

TRIJE KORAKI
DO BOLJŠEGA SLUHA
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