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Program riešenia a rozvoja dopravnej mobility osôb
so zdravotným postihnutím

VÝNIMOČNÝ DARCA KRVI
sú hrdinami,“ – to boli slová p. Petra Benčeka, predsedu ÚzS SČK, člena najvyššej
rady SČK. Je to zároveň Mirkov bývalý učiteľ a je na neho právom hrdý, pretože to bol
on, kto Mirka priviedol k prvému darovaniu
krvi. So slovami uznania nešetrila ani p. Stanislava Sládečeková, riaditeľka ÚzS SČK.
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Mirko, okrem toho, že je darca krvi,
je aj úspešný športovec a okrem toho je
zamestnancom predajne Vivárium Levex
v Leviciach.
Martin Drdoš
predseda OC SZTP Levice

ŠKODA Handy ZŤP projekt je realizovaný prostredníctvom jednotlivých ŠKODA Handy ZŤP centier
fungujúcich v rámci dílerskej siete značky ŠKODA AUTO Slovensko. Do projektu sú rovnako zapojení
silní partneri, ktorí klientom ZŤP ponúkajú zvýhodnené služby poistenia, financovanie vozidla,
individuálne úpravy a prestavby vozidiel a distribúciu zdravotných pomôcok.

Služby ŠKODA Handy ZŤP:
predaj vozidla ŠKODA pre držiteľov preukazu ZŤP
prestavby a úpravy vozidiel s garanciou
odvoz/dovoz klientov
odťahová služba
komplexné servisné služby
legislatívne poradenstvo
koordinácia s ÚPSVaR – príspevok
zabezpečenie ŠPZ

Darca krvi, držiteľ Bronzovej Jánskeho plakety, Miroslav Šidlo

Dovoľte, aby som Vám predstavil výnimočného mladého muža, ktorý spolu so svojou maminou patrí do rodiny Slovenského
zväzu telesne postihnutých v Leviciach. Je
ním Miroslav Šidlo, mladík s Downovým
syndrómom, ktorý je aj napriek takémuto
zdravotnému znevýhodneniu niekoľkonásobným darcom krvi. Presnejšie, krv da-

roval 13 krát, za čo mu v máji 2018 (v roku,
kedy Mirko oslávil svoje 25 narodeniny)
predseda Územného spolku SČK Levice
a primátor mesta Tlmače odovzdali Bronzovú Jánskeho plaketu.
Za jeho vysoko humánny čin, odvahu
a ochotu dobrovoľne darovať tak vzácnu
tekutinu, akou je krv a prostredníctvom nej
pomáhať zachraňovať životy iných ľudí,
sme sa aj my – Okresné centrum SZTP
Levice – rozhodli udeliť Mirkovi zväzové
vyznamenanie - Striebornú medailu SZTP.
Tá mu bola odovzdaná na Beneﬁčnom
koncerte, ktorý sa konal v Leviciach 11. 12.
2018.
K udeleniu zväzového vyznamenania
mu zagratulovala a jeho statočnosť ocenila
aj speváčka Jadranka, ktorá bola hlavnou
účinkujúcou koncertu.
„Krv je najdrahšia tekutina, ktorá zachraňuje ľudské životy a tí, ktorí sú jej darcami,

Mirkova radosť po udelení striebornej
medaily SZTP počas beneﬁčného koncertu
v Leviciach

Handy ZŤP centrá:
Auto Gábriel, s.r.o.

Ulica osloboditeľov 70, Košice-Barca
Tel.: 0918 341 357, www.gabriel.sk

Auto-centrum, a.s.

Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o.

AUTONOVA, s.r.o.

Todos Ružomberok s. r. o.

Priemyselný areál Východ č. 3406, Poprad
Tel.: 0907 520 566, www.autonova.sk

www.avmobilita.sk

Pri rieke 795/3, Žilina-Strážov
Tel.: 0903 538 224, www.impa.sk

PO CAR, s.r.o.

Centrum I 1725, Dubnica nad Váhom
Tel.: 0903 917 461, www.auto-centrum.sk

IMPA Bratislava, a.s.

Panónska cesta 23, Bratislava
Tel.: 0905 030 522, www.impa.sk
Gestor projektu ŠKODA Handy ZŤP
Držiteľ Európskej ceny za podporu podnikania

Renata Ulrichová, Bardoňovo

IMPA Žilina, s.r.o.

Autoprofit, s.r.o.

Šaľská 743/2, Galanta
Tel.: 0903 759 530, www.autoprofit.sk

®

®

Petrovianska 1, Prešov
Tel.: 0903 615 941, www.pocar.sk
Dolnozemská 7, Bratislava
Tel.: 0905 267 539, www.porscheinterauto.sk

Tatranská cesta 66, Ružomberok
Tel.: 0902 941 425, www.todos.sk

Peter Benček, predsedu ÚzS SČK, Miroslav
Šidlo, Stanislava Sládečeková, riaditeľka
ÚzS SČK.

JAR
Slniečko svieti,
vonku sa hrajú deti.
Privítali jar,
sviežosťou zavoňal celý kraj.
Teplé lúče slnka sa nás dotkli,
naše nohy sa o vykúkajúce
snežienky potkli.
S radosťou nastavím tvár vetríku,
dáme si lahôdky z nášho pikniku.
Zazelenali sa stromy i trávička,
na pole vybehla naša mačička.
Aj naša Anička veselo behá,
na tváričke sa jej zračí veľká neha.

Kvety rozkvitli a vôňa omamná sa vznáša,
celý les sa halí do sviatočného rubáša.
Lesné víly na lúke tancujú,
a vtáčiky veselo trilkujú.
Radujme sa, je tu Veľká noc,
je taká magická a má svoju moc.
Veľkonočný zajačik sa usmieva
popod ňufáčik,
odovzdal mládencom svoj korbáčik.
Šibačka je v plnom prúde,
nejeden mládenec si popod fúziky
hudie.
Dievčatá v kroji výskajú pri potoku,
s usmiatymi mládencami po boku.
Pozdravujeme ťa jar,
ukázala si nám svoju krásnu tvár.
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VÝSTAVA VÝTVARNÝCH PRÁC ĽUDÍ S TELESNÝM
A ŤAŽKÝM TELESNÝM POSTIHNUTÍM

Dňa 8. decembra 2018 bolo
v nádherných priestoroch Národného
domu v Martine slávnostné ocenenie
významných osobností Žilinského
samosprávneho kraja. Medzi
ocenenými bola aj

Výstava sa koná od 2. 4. 2019 do 26. 4.
2019 a otvorená je v pracovných dňoch od
9.00 hod. do 16.00 hod. Práce našich ľudí
s telesným a s ťažkým telesným postihnutím sú vystavené vo výstavnej sieni v Dome
kultúry v Partizánskom.

z Materskej školy Malé Uherce pod vedením riaditeľky Janky Šútorovej. Na klavíri
v úvode a na konci vernisáže nám svoje
skladby zahral Matej Šimčík zo základnej
školy Veľké Bielice. Vystupujúcim patrí
naše poďakovanie.

Počas vernisáže v rámci kultúrneho
programu nás prišli pozdraviť detičky

K prítomným sa prihovoril aj viceprimátor
mesta Partizánske pán Vladimír Karásek.

„Svet, ako ho vidíme my“ – 11.ročník
Dňa 1. apríla 2019 o 14.00 sme slávnostne otvorili I. kolo 11. ročníka putovnej výstavy „Svet, ako ho vidíme my“, nad ktorou
prevzal záštitu primátor mesta Partizánske
doc. PaedDr. Jozef Božik, PhD.

Výstava sa koná s ﬁnančnou podporou
Ministerstva kultúry SR v rámci programu
Kultúra znevýhodnených skupín obyvateľstva 2019.

RC SZTP

pani Mária Antalová,

OCENENIE
Mária Antalová
Básnik Pavol Koyš napísal:
Jak strom vo víchre vždy je človek iný,
No verný však zemi až do kosti.
Nielen verná zemi, ale predovšetkým
verná zasvätením svojho života nezištnej
pomoci telesne postihnutým.
Pani Mária Antalová sa narodila 8. augusta 1947 v Žiline. Odmalička mala vzťah
k deťom. Miluje hudbu, rada spieva a recituje. Lásku k hudbe a deťom spojila, keď sa
rozhodla študovať na pedagogickej škole,
odbor vychovávateľstvo. Niekoľko rokov
pôsobila na Morave, no vrátila sa naspäť
do rodného mesta, v ktorom žije dodnes.
Po návrate z Moravy začala pracovať
vo Zväze invalidov, kde založila mládežnícku organizáciu. Začala s prípravou
a organizáciou školení a kurzov sociálnej
rehabilitácie. Medzi mládežníkmi stretla aj
svojho manžela. Sám postihnutý, ktorého
život pripravil o zrak, ale ešte stále, hoci už
má dôchodcovský vek, pracuje ako masér,
v žilinskej nemocnici. Je tiež aktívnym členom únie nevidiacich.

Pani Mária, no všetci v každej ZO žilinského kraja ju voláme iba „Marika“, bola pri
zrode špeciﬁckého občianskeho združenia
a to: Slovenského zväzu telesne postihnutých. Žilina je jeden z mála okresov, v ktorom sú iba špeciﬁcké základné organizácie
pre telesne postihnutých.
Nemá rada smútok. Rada sa smeje,
v spoločnosti sa cíti dobre, napriek všetkým príkoriam, ktoré jej priniesol život.
Pravidelne sa zúčastňuje v každom okrese celého kraja na výročných schôdzach,
a nielen na nich. Informuje nás členov v ZO
o vydaniach podnetných zákonov, ktoré sa
týkajú zdravotne postihnutých ľudí. Podáva
pomocnú ruku tým, ktorí nevedia ako ďalej. Pravidelne každý rok poriada týždňové
rehabilitačné pobyty v kúpeľoch Nimnica
a Turčianske Teplice.
Jej všetky aktivity sa snáď nedajú ani
vymenovať. Určite by sme na niektorú
pozabudli. Najnovšie sú to v tomto roku II.
Športové hry telesne postihnutých zo Žilinského kraja, ktoré sa konajú v dennom
centre v Bytčici. Ani si neviete predstaviť:
vekový priemer 60 a viac, s akou radosťou
súťažíme v rôznych disciplínach a tešíme
sa z každého získaného bodu. Jednodu-

za mimoriadnu celoživotnú
prácu a pomoc zdravotne
postihnutým ľuďom.
Srdečne blahoželáme!
K oceneniu srdečne blahoželá RR
SZTP a široká členská základňa.

cho, stávame sa na chvíľu deťmi, neuvedomujúc si svoj vek – a svoj hendikep.
Od samého začiatku zastávala v SZTP
rôzne funkcie. V súčasnej dobe je podpredsedníčkou Krajskej rady SZTP v Žiline a členkou Republikovej rady SZTP. Je
predsedníčkou ZO SZTP Žilina-Vlčince.
Pani Marika, ktorá je sama hendikepovaná, napriek tomu, že už dovŕšila 70 rokov,
je stále nápomocná v SZTP a vo svojom
voľnom čase, ktorého má oproti iným v jej
veku podstatne menej, dokáže sa venovať
svojím deťom a vnúčatám. Dokonca si našla čas na Univerzitu tretieho veku, študijný
odbor Pamiatky UNESCO, ktorý ukončila
v roku 2015. Po jej ukončení školskú tašku
nedala dole z chrbta a študuje ďalej.

ZOZNAM PODANÝCH PROJEKTOV NA ROK 2019
MINISTERSTVO KULTÚRY SR
1. „Svet, ako ho vidíme my“ – výstava výtvarných prác ľudí s telesným a ťažkým telesným postihnutím – 11. ročník
(I. kolo – 04/2019 Mestská umelecká agentúra Partizánske, II. kolo – 08/2019 Synagóga Levice)
2. XXIII. beneﬁčný koncert Slovenského zväzu telesne postihnutých pod názvom „Umelci srdcom“
(plánovaný termín 20. 10. 2019)
3. Kremnická barlička 2019 – 15.ročník celoslovenskej súťaže v speve, prednese poézie a prózy (plánovaný termín 09/2019)
4. „Život ide ďalej...“ – 10. zbierka básnickej a prozaickej tvorby ľudí s telesným a ťažkým telesným postihnutím
5. Tak to vidíme my – 2. ročník výstavy fotograﬁi očami ľudí s telesným postihnutím
(I. kolo – 08/2019 Synagóga Levice, II. kolo – 10/2019 Liptovské múzeum Ružomberok)

MINISTERSTVO PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SR
1. Rekondičné aktivity pre telesne a ťažko telesne postihnuté deti a mládež + sprievodcovia
2. Rekondičné aktivity pre osoby s ťažkým telesným postihnutím + sprievodcovia

Tak teda:
Marika „drž sa“. Nech ti slúži zdravie,
elán a maj radosť zo života v kruhu svojich
blízkych a priateľov. Na každej Kremnickej
barličke nielen zarecituj, ale zaspievaj vždy
tak, ako keď vietor ohýba stromy, ale iba
tak aby ostali stáť a boli verné tejto zemi.
Za členov ZO SZTP Žilinského kraja,
Šutáková Anna

3. Časopis TP + TP (telesne postihnutí + tolerancia, pomoc)

MINISTERSTVO SPRAVODLIVOSTI SR
1. Eliminácia bariér v prostredí ako cesta k nediskriminácii (prieskum bezbariérovosti v mestách Humenné, Michalovce,
Vranov n/Topľou, Bardejov, Spišská Nová Ves)
RC SZTP
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INFORMÁCIA ZO 17. ZASADNUTIA RADY VLÁDY SR
PRE MIMOVLÁDNE NEZISKOVÉ ORGANIZÁCIE
Dňa 4. 12. 2018 sa v Bratislave v priestoroch Účelového zariadenia Bôrik konalo v poradí 17. zasadnutie Rady vlády Slovenskej
republiky pre neziskové mimovládne organizácie (ďalej len RVSR
MNO). Na zasadnutí sa zúčastnili členovia Komory mimovládnych
neziskových organizácií, Komory pre verejný sektor, pracovníci
Ministerstva vnútra SR a Úradu splnomocnenca vlády SR pre
rozvoj občianskej spoločnosti. Zasadnutie RVSR MNO viedla jej
predsedníčka Denisa Saková, ministerka vnútra SR, neskôr potom
splnomocnenec vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti, Martin
Giertl.

Tretím bodom programu, ktorý z vecného hľadiska nadväzoval
na prvé dva body, bola informácia o zavedení a prevádzkovaní
charitatívnej reklamy a charitatívnej lotérie, ktorú spolu s MF
SR predstavil Filip Vagač. Dana Meager, štátna tajomníčka MF
SR, zdôvodnila návrh projektu charitatívnej lotérie a doplnila, že
ide o ďalší nástroj ﬁnancovania MNO, nie o nahradenie súčasného
mechanizmu asignácie.

Samotnému zasadnutiu Rady vlády pre MNO predchádzalo
krátke operatívne stretnutie členov Komory MNO, na ktorom boli
prerokované návrhy na doplnenie programu zasadnutia RVSR
MNO spolu s návrhmi príslušných uznesení k nasledovným otázkam:
•
Financovanie MNO;
•
Mechanizmus asignácie;
•
Charitatívna lotéria;
•
Postoj k väzobnému stíhaniu aktivistov organizácie
Greenpeace;
•
Aktuálna situácia sociálnych služieb poskytovaných
neverejnými poskytovateľmi.

„Charitatívna lotéria predstavuje v rámci EÚ štandardný produkt v oblasti hazardných hier. Samotný koncept charitatívnej
lotérie na Slovensku bol koncipovaný a následne aj schválený na
rokovaniach Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie
už v rokoch 2009 – 2012. V spoločných diskusiách s neziskovým
sektorom sa dospelo k záveru, že je nevyhnutné vytvoriť popri
2% asignácií z daní fyzických osôb a právnických osôb aj ďalší
významný zdroj pre ﬁnancovanie verejnoprospešných aktivít.

Z pohľadu Národnej rady občanov so zdravotným postihnutím
a jej členských organizácií snáď najdôležitejšími boli prvé dva body
doplneného programu zasadnutia – ﬁnancovanie mimovládnych
neziskových organizácií a mechanizmus asignačnej dane, a to aj
v nadväznosti na nedávne vyjadrenia niektorých politikov prijať
v tejto oblasti zásadné zmeny. O závažnosti tejto problematiky
pre celý tretí sektor svedčí i skutočnosť, že diskusia k týmto dvom
bodom bola veľmi intenzívna, neraz dosť emotívna a trvala bez
pár minút takmer dve hodiny. Diskusia však nakoniec vyústila do
prijatia dvoch zásadných uznesení:
•
„Uznesenie k transparentnosti ﬁnancovania MNO: Rada
vlády SR pre MNO schvaľuje zriadenie pracovnej skupiny, ktorá posúdi existujúce mechanizmy ﬁnancovania jednotlivých
foriem mimovládnych neziskových organizácií a v prípade potreby navrhne ďalšie vhodné nástroje. Členom pracovnej skupiny budú zástupcovia Komory mimovládnych neziskových
organizácií, predstaviteľov Ministerstva ﬁnancií SR a Úradu
splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti.
Prizvaní môžu byť aj zástupcovia ďalších ústredných orgánov
štátnej správy a zástupcovia samosprávy a iných dotknutých
subjektov. Koordináciou pracovnej skupiny je poverený splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti.“

•

Z podkladov, ktoré účastníci zasadnutia RVSR pre MNO dostali
k dispozícii k tomuto bodu programu vopred, vyberáme:

Rozsiahlou diskusiou na úrovni neziskového sektora sa do
popredia dostala myšlienka zavedenia celonárodnej charitatívnej
lotérie, ktorá by sa po vzore zahraničných stala ďalším významným zdrojom ﬁnancovania MNO a ich verejnoprospešných aktivít. Neziskový sektor si v spolupráci s príslušnými ministerstvami
už v roku 2008 dal za cieľ vytvoriť v rámci SR efektívny model
viaczdrojového ﬁnancovania neziskového sektora. Výsledkom celonárodnej diskusie bolo podpísanie Memoranda o spolupráci medzi ministerstvom a neziskovým sektorom, kde došlo k významnej
stabilizácií nosného piliera ﬁnancovania neziskového sektora, a to
inštitútu 2% dane. Súčasne bolo dohodnuté začatie prác na legislatívnom ukotvení ďalších dôležitých zdrojov pre ﬁnancovanie neziskového sektora, a to charitatívnej reklamy a charitatívnej lotérie.
Následne, od 1. januára 2018 vstúpila do účinnosti novela zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov,
ktorá zaviedla inštitút charitatívnej reklamy. Prijatím základných
ﬁnančných pilierov deﬁnovaných Radou vlády pre MNO došlo
k splneniu základných bodov dohody s ministerstvom ﬁnancií
ohľadom vytvorenia štandardného modelu viaczdrojového ﬁnancovania neziskového sektora na Slovensku.

Pri tomto uznesení je ešte dôležité spomenúť, že po diskusii sa zmenila i formulácia názvu uznesenia, keď namiesto
„Uznesenie... k ﬁnancovaniu mimovládnych neziskových organizácií...“ sa nakoniec prijalo uznesenie „k transparentnosti
ﬁnancovania MNO“. Tento zdanlivo nepatrný významový posun je výsledkom zhody prítomných v tom, že nie je potrebné
zásadným spôsobom meniť súčasný model ﬁnancovania
MNO, potrebné sú však kroky vedúce k jeho väčšej transparentnosti.

Neziskový sektor po prijatí a zavedení inštitútu charitatívnej lotérie vytvoril pracovnú skupinu, ktorej úlohou bolo vytvoriť model,
spočívajúci v kooperácií silných nadácií, ktoré svojou verejnoprospešnou činnosťou pokrývajú rozhodujúce spektrum verejnoprospešných aktivít v neziskovom sektore, sú zárukou ekonomickej
stability a svojou doterajšou činnosťou si v neziskovom sektore
vybudovali kredit dôveryhodnosti a profesionality pri vykonávaní
činností vo verejnom záujme. Výsledkom pracovnej skupiny bolo
vytvorenie záujmového združenia nadácií LOTKA Slovensko, ktorého členmi sa stali nadácie, ktoré spĺňali podmienky zákona o hazardných hrách a súčasne sa svojou kredibilitou stali garantmi pre
prevádzkovanie charitatívnej lotérie na Slovensku (ide o Nadáciu
Socia, Nadáciu Ekopolis, Nadáciu Pontis, Centrum pre ﬁlantropiu,
Nadáciu Rafael a Nadáciu pre deti Slovenska).

„Uznesenie k asignácii poukazovania percenta z odvedenej dane fyzických a právnických osôb: Rada vlády SR
pre MNO odporúča vláde Slovenskej republiky akékoľvek
prípadné zmeny v súčasných podmienkach poukazovania
podielu zaplatenej dane z príjmu iniciovať iba po odbornej
diskusii s odborníkmi a zástupcami Komory mimovládnych
neziskových organizácií na pôde Rady vlády Slovenskej republiky pre mimovládne neziskové organizácie.“

Zástupcovia neziskového sektora prichádzajú na trh hazardných hier s charitatívnou lotériou, ktorá je úspešne prevádzkovaná
v Holandsku, kde už viac ako 25 rokov dosahuje významné ekonomické výsledky, ktoré predstavujú ﬁnančnú pomoc pre charitatívne organizácie v Holandsku. Hlavným cieľom predmetnej lotérie
je pravidelne generovať ﬁnančné prostriedky a následne ich prerozdeľovať neziskovému sektoru na plnenie verejnoprospešných
účelov. V rámci doterajšieho fungovania vyprodukovala charitatív-

na lotéria v Holandsku viac ako 5,5 miliárd eur pre charitu. Jedným
z dôvodov vytvorenia tohto modelu v prostredí Slovenska bolo
práve úspešné fungovanie tohto typu lotérie, plnenie vytýčených
cieľov vo ﬁnančnej ako aj sociálnej sfére spoločnosti, obľúbenosť
vo verejnosti a teda aj rast hráčov a pod. Zástupcovia záujmového združenia nadácií LOTKA po niekoľkoročnej diskusii vo vnútri
sektora požiadali MF SR o spoluprácu pri historickom rozbehu
charitatívnej lotérie v prostredí Slovenskej republiky. Ministerstvo
má záujem o podporu mimovládneho sektora prostredníctvom zabezpečenia prevádzkovania charitatívnej lotérie. Cieľom je vytvoriť
podmienky na prevádzkovanie charitatívnej lotérie v Slovenskej
republike, a to aj so zapojením spoločnosti TIPOS. Splnomocnenec požiadal Komoru MNO a Ministerstvo ﬁnancií SR, aby pripravili
cielený materiál, týkajúci sa prezentovania mechanizmu charitatívnej lotérie smerom k verejnosti, watchdogovým organizáciám
a médiám z hľadiska transparentnosti nakladania s verejnými prostriedkami v súlade so zásadou hodnoty za peniaze pri vzniku tejto
lotérie a implementácie jej mechanizmu.“
V diskusii k tomuto bodu programu p. Dana Meager zopakovala, že ide o ďalší nástroj na ﬁnancovanie MNO a že v priebehu
posledných dvoch rokov sa prijali potrebné legislatívne opatrenia
k tomu, aby sa koncept charitatívnej lotérie mohol na Slovensku
začať v krátkom čase realizovať. Splnomocnenec vlády pre občiansku spoločnosť ešte požiadal Komoru MNO a Ministerstvo ﬁnancií SR, aby pripravili cielený materiál, týkajúci sa prezentovania
mechanizmu charitatívnej lotérie smerom k verejnosti, watchdogovým organizáciám a médiám z hľadiska transparentnosti nakladania s verejnými prostriedkami v súlade so zásadou hodnoty za
peniaze pri vzniku tejto lotérie a implementácie jej mechanizmu.
RVSR pre MNO v uznesení k tomuto bodu programu „súhlasí
s návrhom projektu podpory mimovládneho neziskového sektora
prostredníctvom prevádzkovania charitatívnej lotérie ako významného piliera viaczdrojového ﬁnancovania neziskového sektora“.
V ďalšom priebehu zasadnutia členovia RVSR pre MNO zobrali
na vedomie
•
uznesenie Komory MNO, „ktorým reprezentanti občianskeho
sektora protestujú proti väzobnému stíhaniu aktivistov Greenpeace, ktorí sa 28. 11. 2018 zúčastnili protestnej akcie na
bani Nováky“ a

•

uznesenie Komory MNO, v ktorom Komora „vyzýva kompetentné orgány k urgentnému riešeniu aktuálneho stavu ﬁnancovania
neverejných poskytovateľov sociálnych služieb, ktorý vznikol
v dôsledku zvýšenia obligatórnych nákladov v roku 2018“.

P. Martin Giertl pokračoval ďalej ústnou informáciou o nedávno
schválenom zákone o registri mimovládnych neziskových organizácií (jeho plné znenie je k dispozícii na stránke Slov-lex: https://
www.slov-lex.sk/static/pdf/2018/346/ZZ_2018_346_20190101.
pdf), ktorý nadobudol účinnosť od 1. 1. 2019. Uviedol tiež, že
v súčasnosti sa v spolupráci s Ministerstvom vnútra SR pripravuje manuál, ktorý by mal všetky dotknuté organizácie inštruovať
o tom, čo budú musieť v súvislosti s týmto zákonom v priebehu
najbližších mesiacov urobiť.
Program druhej polovice zasadnutia RVSR pre MNO sa týkal
najmä tzv. „veľkej politiky“ a participácie MNO na formovaní cieľov
jej smerovania v priebehu najbližších rokov. Zástupcovia štátnej
správy tu informovali o Stratégii rozvoja SR do roku 2030 a o Európskych štrukturálnych a investičných fondoch.
V záverečnej časti potom ešte splnomocnenec a ďalší zamestnanci Úradu splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti prezentovali materiály týkajúce sa fungovania RVSR pre
MNO na budúce obdobie, Iniciatívy pre otvorené vládnutie a stavu
riešenia národných projektov, ktoré majú vo svojej kompetencii.
Týmto sa program naplnil a splnomocnenec 17. zasadnutie
Rady vlády pre MNO ukončil a poďakoval všetkým prítomným za
účasť a spoluprácu v priebehu celého roka.
(Pozn.: kompletné materiály z predmetného zasadnutia sú
k dispozícii na stránke Rady vlády pre MNO: http://www.minv.
sk/?ros_rvmno_rokovania; príspevok bol uverejnený v decembri
2018 v elektronickom časopise Mosty inklúzie, č. 6, ktorý vydáva
Národná rada občanov so zdravotným postihnutím, časopis je
dostupný na adrese: http://www.nrozp-mosty.sk/).

Štefan Grajcár
Asociácia polio v SR, RŠO SZTP

ŠTATISTIKA ČLENOV SZTP K 31. 12. 2018
do 15 rokov

do 18 rokov

do 35 rokov

do 50 rokov

do 60 rokov

nad 60 rokov

SPOLU

kraj BA

8

6

41

131

270

2 141

2 597

kraj TT

15

5

29

94

150

1 735

2 028

kraj NI

55

15

121

156

393

1 644

2 384

kraj BB

0

0

16

87

246

1 119

1 468

kraj TE

15

14

30

78

143

914

1 194

kraj ŽI

31

5

103

238

368

1 179

1 924

kraj PE

7

14

90

214

336

1 053

1 714

kraj KO

3

11

17

80

285

955

1 351

POLIO

0

1

0

2

17

127

147

RŠO ŤTP

0

0

39

160

215

229

643

134

71

486

1109

2 423

11 096

15 450

SPOLU

Vypracovala: Mgr. Bohuslavová
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OZDRAVNÝ POBYT V PIEŠŤANOCH
Počas jarných prázdnin Stredoslovenského kraja v dňoch od 6. 3. 2019 do 10. 3.
2019 sme sa 40 dospelých a 8.detí zúčastnili päťdňového ozdravného pobytu
v Piešťanoch a to v hoteli Harmony Rezort.
Nástup bol v stredu. Z hotela v Piešťanoch
prišiel po 26. ľudí do Banskej Bystrice
o 10,00 hod. ich autobus a to priamo riaditeľ hotela p. Juraj Šumichrast. Nálada v autobuse bola vynikajúca. Prestávku sme si
spravili v Tekovskej Kúrií. Ostatní členovia
išli autami.

DOSŤ BOLO
SNÍVANIA,
BÝVAJTE
LEPŠIE S PSS
UŽ DNES

Využili sme akciový balíček, takže pobyt
na 5 dní a 4. noci, 6.procedúr, plná penzia.
Nakoľko sme boli telesne postihnutý
a aj priatelia zväzu užili sme si šesť ponúknutých procedúr. Výborná masáž, rašelinový zábal, koreňový zábal, duo-termický
zábal a zábal z bahna z mŕtveho mora, perličkový kúpeľ typicky síričitá liečivá voda
z Piešťan. Takto sme si aspoň čiastočne
liečili telo a potešili dušu. Tieto procedúry
sú darom z Piešťan a veľmi radi ich využijeme aj v budúcnosti.

nosti koláčik s kávičkou. Personál perfektný. Po večeroch v spoločenskej miestnosti sme mali posedenie pri hudbe a tanci.
Ráno v jedálni 8.marca nás ženy čakalo
veľmi milé prekvapenie. Každá sme mali
vo váze tulipán na MDŽ. V piatok po obede
o 14,00 hod. sa konal zájazd do Čachtíc.
Mali sme výborného sprievodcu, ktorý
nám porozprával celú históriu o Čachtickej
pani a v tomto zájazde sa konala aj výborná
ochutnávka vína.

tobusom do Banskej Bystrice sám pán
riaditeľ hotela. Patrí mu vrelé ďakujem. Aj
teraz cestou domov sme sa zastavili na pol
hodiny v Tekovskej Kúrií. Ozdravný pobyt
prebehol vo všetkých detailoch na výbornú. Radi sa budeme vracať do Piešťan.
Všetkým zúčastneným sa na tomto päťdňovom ozdravnom pobyte v Piešťanoch
veľmi páčilo. Rýchle ubehol ten čas. Ešte
raz ďakujeme za výbornú atmosféru celému personálu hotela.

Strava bola vynikajúca. Každý deň nás
čakal o 16,00 hod. v spoločenskej miest-

V nedeľu sme odchádzali domov ráno
o 9,30 hod. Znova nás odviezol ich au-

Tajnaiová Elena
predseda SZTP,OC v Banskej Bystrici

Nikdy neviete, kedy to príde. Stačí chvíľka nepozornosti, nepríjemný pád alebo skrátka
smola a musíte riešiť to, čo ste možno nikdy nečakali. Nové bezbariérové bývanie
či rekonštrukciu kúpeľne, v ktorej odrazu potrebujete oveľa viac priestoru.
Moja suseda Hela z tretieho poschodia sa vždy rada kochala výhľadom na neďaleké záhrady. S tým sa však čoskoro musí rozlúčiť.
Bedrové kĺby ju trápia už tak veľmi, že potrebuje nové bezbariérové
bývanie. „Vlastné zdravie musí dostať prednosť,“ utešila som ju
s tým, že nič nie je také čierne, ako sa zdá. A aj keď suseda najprv nechcela veriť, že existujú miesta, kde požičajú ﬁnancie za
výhodný úrok aj starším ľuďom, uznala nakoniec, že je to naozaj
tak. Dokonca nemusela ani nikam chodiť. Priamo u nej doma ju
navštívil obchodný zástupca Prvej stavebnej sporiteľne a pomohol
jej vyriešiť problémy, ktoré ju trápili. A my, v PSS, radi pomôžeme
aj vám.
KAŽDÝ MÁ U NÁS DVERE OTVORENÉ
Staroby sa nebojíme, aj ona si zaslúži dôstojné miesto pre život.
V Prvej stavebnej sporiteľni môže získať mimoriadne výhodný úver
aj človek v dôchodkovom veku. A dokonca ani nemusíte nikam
chodiť. Náš obchodný zástupca príde za vami tam, kde vám to
najviac vyhovuje! O vynovenej streche nad hlavou tak už nemusíte
len snívať. Máme pre vás úver až do výšky 50 000 eur. Je ideálnym riešením na modernizáciu alebo prestavbu vášho súčasného
bývania. Využiť ho môžete aj na doﬁnancovanie vašich bytových
potrieb. Tento úver bez založenia nehnuteľnosti je úver zo stavebného sporenia. Poskytneme vám ho ako stavebný úver alebo
medziúver a to podľa toho, či stavebné sporenie už máte, alebo si
ho uzatvoríte priamo so žiadosťou o úver. A nezabudnite, že naši
sporiaci klienti získajú vždy výhodnejšie úverové podmienky ako
klienti bez predchádzajúceho sporenia.
VIAC PEŇAZÍ? ŽIADEN PROBLÉM
Ak na svoje nové, vysnívané bývanie alebo na rekonštrukciu
svojho starého bývania potrebujete viac peňazí, opäť ste na správ-

FAŠIANGY

nej adrese. Prvá stavebná sporiteľňa má pripravený aj úver, kde
môžete získať na jednu zmluvu o stavebnom sporení dokonca až
170 000 eur. Tento úver síce budete musieť založiť nehnuteľnosťou,
ale úroková sadzba bude ešte nižšia ako v predchádzajúcom prípade! A navyše si splátky môžete rozložiť až na 30 rokov, čo vám
v kombinácii s mimoriadne výhodnou úrokovou sadzbou pomôže,
aby ste si svoj sen o lepšom bývaní splnili.

Slovenský zväz telesne postihnutých
– Okresné centrum Humenné, dňa 1. 2.
2019 zorganizovalo 2. ročník fašiangového posedenia v Udavskom. Zúčastnilo sa
na ňom 55 členov a to konkrétne ZO č. 31
v Humennom, ZO Udavské a ZO Snina.
Na fašiangovom posedení nechýbala ani
tombola, kde si každý prišiel na svoje a ako
by to bolo bez šišiek, ktoré zabezpečil
predseda OC Jozef Levko a hlavne dobrá
nálada, do ktorej nám hrala skupina ART.

AKO VÁM EŠTE POMÔŽEME?
V PSS vám poskytneme pomoc nielen pri kúpe a rekonštrukcii
bývania, radosť vám vieme spraviť aj s novým zariadením. Naozaj
každý teraz môže u nás získať výhodný úver na vybavenie domácnosti do 7 000 eur, ktorý využijete na kúpu bielej alebo čiernej
techniky, nábytku, kobercov – skrátka všetkého, čo potrebujete.
Dobrou správou opäť je, že jeho úroková sadzba je garantovaná
počas celej doby splatnosti a tento úver nemusíte v banke dokladovať bločkami či faktúrami.
NEZABUDNITE NA POISTENIE
V PSS si môžete za výhodných podmienok poistiť nielen svoj
byt, dom, zariadenie ale i samotný úver. Chráňte sa tak pred
nečakanými a nepríjemnými udalosťami, ktoré sa môžu v živote
prihodiť.

KONTAKTUJTE NÁS:
Radi vám vo všetkom poradíme!
Nájdete nás na www.pss.sk alebo nám zatelefonujte na
číslo 02/58 55 58 55.

Výbor OC SZTP v Humennom

VIANOCE
Hoci je už december, pani zima sa neponáhľa
a s prášením snehovej periny len stále zaháľa.
Ale predsa – blížia sa vianočné sviatky,
každý sa pripravuje, robia sa poriadky.
Vianoce sú najkrajšie v roku sviatky,
Vianoce sú domovom plným lásky,
Vianoce – to sú dni plné prekvapení,
kde sa sen, na skutočnosť mení.
Želám všetkým, nech sú tieto sviatky plné pokoja,
nech sa všetky osudu rany čím skôr zahoja,

nech srdce Vaše láskou pookreje,
nech Vás šťastie, zdravie hreje,
majte pre svojich blízkych otvorenú náruč,
nájdite si spolu všetci k dobrej pohode kľúč.
Keď starý rok oznámi koniec svojej cesty,
užite si všetci dobrej silvestrovskej siesty.
Nech nový rok prinesie veľa šťastia, zdravia,
nech to za Vás všetky dobré skutky vravia.
Nech zazvonia čaše plné zlatistého moku,
by stretli sme sa všetci aj v budúcom roku.
Anna Jacková, Partizánska Ľupča
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ČLENOVIA ZO SZTP V PARTIZÁNSKEJ ĽUPČI
BILANCOVALI
Dňa 11. marca 2019 sa konala výročná
členská schôdza ZO SZTP v Partizánskej
Ľupči. Rokovanie schôdze otvoril a viedol
podpredseda ZO Július Sokol, ktorý je zároveň predsedom ZO Jednoty dôchodcov
Slovenska v Partizánskej Ľupči. Privítal
prítomných členov a hostí – starostu obce
Bc. Ladislava Balážeca, predsedu Lesného komposesorátu, PS Partizánska Ľupča
Ing. Štefana Banerta a predsedu ZO COOP
Jednota Partizánska Ľupča Ing. Ľubomíra
Rybáka. Obšírnu správu o činnosti organizácie za rok 2018 podala Ing. Ondrejková
Milada. Záverom svojej správy poďakovala všetkým členom ZO za prácu, ktorú
vynakladajú pri plnení plánovaných úloh
a zúčastňovaní sa rôznych akcií. Zasadnutie rady ZO sa konalo pravidelne každý
mesiac, taktiež členom bola poskytovaná
pedikúra. V lete v súčinnosti so ZO Jednoty

zdravie formou dopĺňania vitamínov nášmu
telu. Po tejto oﬁciálnej časti nasledoval
Vianočný program, ktorý pripravil p. Jozef Gruchalák s členmi našej ZO a členmi
Denného centra. Za navodenie vianočnej
atmosféry s koledami im takto veľmi pekne
ďakujeme. Ale aké by to bolo bez Mikuláša? Samozrejme aj on zavítal medzi nás
a za básničky či pesničky obdaroval naše
deti peknými darčekmi.
O stolovanie a chutnú večeru sa postaral p. Igor Mačuha z Reštaurácie SIESTA

z Jasenovej. Všetkým veľmi chutilo a ďakujeme. Do tanca a na počúvanie nám hrala
skupina FRESCH-BEND p. Ján Čillík a p.
Gusto Chomistek. Vždy medzi nás radi
zavítajú a my sa radi zabavíme. Ďakujeme.
O bohatú tombolu, ktorá k takémuto
podujatiu patrí, sa postarali p. Ružena
Sekerková, p.Gabriela Floreková, p. Anna
Váleková, p. Anna Ilčíková, p. Milan Ilčík,
p. Emília Čajková a ďalší členovia organizácie. A všetko to zdokumentovala naša
kronikárka Emília Majdišová, ktorá sa
o našu kroniku ukážkovo stará, má veľa nápadov, ktoré vie pretvoriť do našej kroniky.
Pripravuje tiež každý rok nástenky a vždy
si nájde iný námet. Zato jej z celého srdca
úprimne všetci ďakujeme.
Na záver všetkým zúčastneným členom, hosťom, sponzorom a všetkým, čo
tento večer pripravovali, p. Gabika Floreková poďakovala, popriala šťastné a veselé
vianočné sviatky a veľa zdravia do Nového
roka.
Ružena Sekerková
Foto: Jozef Čajka

dôchodcov Slovenska Partizánska Ľupča
boli zorganizované športové hry, pred
Vianocami sa uskutočnilo predvianočné
posedenie spojené s kapustnicou. Okrem
toho sa členovia organizácie zúčastňovali
akcií, ktoré organizoval obecný úrad (remeselnícky jarmok, brigáda pri čistení potoka
a iné). VČS ďalej schválila plán práce na rok
2019, rozpočet na rok 2019.

pozdravil prítomné ženy krátkou básničkou
a všetky dostali k sviatku sladké pokušenie
– čokoládu. Potom nasledovalo pohostenie
s príjemným posedením. Záverom môžeme
konštatovať, že činnosť našej organizácie
je pestrá a všetci sa budeme snažiť prispieť
svojim dielom k plneniu schválených úloh
pre tento rok.

Po diskusii a schválení uznesenia, podpredseda Július Sokol pri príležitosti MDŽ

Anna Jacková
tajomníčka ZO SZTP

MIKULÁŠ A VIANOCE V DOLNOM KUBÍNE 2018
Členovia ZO SZTP Dolný Kubín sa dňa
7. 12. 2018 stretli už 31.-krát na Vianočnom
posedení, ktoré pre svojich členov pripravil
výbor našej ZO. Zúčastnilo sa ho 175 členov, rodinných príslušníkov a hostí.
Pozvanie prijal bývalý primátor nášho
mesta Mgr. Roman Matejov a nechýbal ani
viceprimátor Ing. Ján Šimek, ktorý s nami
spolupracoval len jedno volebné obdobie,
obidvom sme však pri tejto príležitosti poďakovali za spoluprácu, počas ktorej nám
boli nápomocní pri uskutočňovaní projektov „Šanca pre všetkých“, a „Adrenalín na
kolesách, či turistika mestom“.
Naše pozvanie prijal aj novozvolený primátor Ing. Ján Prílepok, ktorého sme všetci srdečne privítali a popriali sme mu veľa
šťastných rozhodovaní v jeho novej funkcii.
Očakávame jeho podporu, v našej celoroč-

nej práci s telesne postihnutými občanmi
mesta Dolný Kubín. Pozvanie prijal aj nastupujúci viceprimátor Mgr. Matúš Lakoštík, ktorého sme uvítali a veríme, že naša
spolupráca s nastupujúcim vedením bude
naďalej pokračovať. Za odbor sociálnych
vecí a rodiny nás podporili p. Eva Palugová
a p. Mária Bedleková, za Denné centrum p.
Mária Chrenová a p. Marina Gruchaláková.
Na našom posedení nesmú chýbať priatelia z družobnej organizácie Oščadnica
pod vedením p. Jozefa Křivánka, ktorí nás
podporili svojou účasťou. Túto tradíciu si
chceme zachovať aj do budúcnosti, všetkých deviatich členov a priateľov z tejto organizácie sme srdečne privítali a ďakujeme
p. Jozefovi Křivánkovi za veľmi pekný príhovor, ale hlavne za spoločné priateľstvo.
Za sponzorov sa zúčastnili p. Pulmanová, p. Pakosová Mária za PPG SLOVAKIA

PREDVIANOČNÉ POSEDENIE
Základná organizácia SZTP v Partizánskej Ľupči a ZO Jednoty dôchodcov Slovenska v Partizánskej Ľupči zorganizovali predvianočné posedenie pre svojich členov, ktoré sa konalo dňa 3. decembra
2018 v kultúrnom dome v Partizánskej Ľupči. Toto podujatie otvoril
a viedol Július Sokol, podpredseda ZO SZTP a predseda ZO JDS
v Partizánskej Ľupči. Privítal všetkých prítomných a hostí, zvlášť
privítal nového starostu obce Bc. Ladislava Balážeca a Ing. Ľubomíra Rybáka, predsedu Ann COOP Jednoty v Partizánskej Ľupči.
Ing.Ondrejková Milada, predsedníčka ZO SZTP pozdravila všetkých zúčastnených členov a hostí a oboznámila ich s programom
podujatia. V úvode ako vždy Jacková Anna predniesla vianočnú
básničku z vlastnej tvorby. Po oﬁciálnej časti slávnostný prípitok
predniesol Július Sokol a šikovné kuchárky začali podávať via-

nočnú kapustnicu, v ktorej nechýbali hríby, klobása, údené mäso
a tradičná „slepá kura“. Nechýbala ani kávička, koláčiky a každý
člen dostal vianočný darček – stolový kalendár na rok 2019.
Potom sa pokračovalo vo voľnej debate a za tónov harmoniky
si prítomní aj zaspievali. V závere Ing. Ondrejková, predsedníčka
ZO SZTP poďakovala všetkým za prácu v odchádzajúcom starom
roku 2018, zaželala príjemné prežitie vianočných sviatkov v kruhu
rodiny a do nového roku 2019 popriala veľa zdravia, šťastia a síl pri
plnení svojich úloh a predsavzatí.
Anna Jacková
tajomníčka ZO SZTP

RADI A S LÁSKOU
Naša organizácia v Malackách má 266
členov s telesným postihnutím, ktorých
choroba, úraz či krutosť osudu pripravili
o to najcennejšie – zdravie.

Žilina. Táto ﬁrma nás už viackrát podporila ﬁnančne, aj s rôznymi predmetmi do
tomboly ale aj drobnými darčekmi pre deti.
Touto cestou chceme poďakovať aj PharmDr. Alene Chytilovej, ktorá nevynechá
ani jednu našu akciu, aby nás nepodporila sponzorským darmi a stará sa o naše

Aby sa mohli zapojiť do plnohodnotného života, potrebujú podporu a pomoc.
A o to sa snažia členovia výboru. Sú to nespočítateľné hodiny svojho voľného času.
Ale robia to radi a s láskou.
Naplánované akcie sa podarilo splniť.
Rok 2018 sme začali výročnou schôdzou,
kde sa bilancujú klady a zápory, ktoré
sa počas predchádzajúceho roka udiali.
Veľkým pomocníkom sa stali možnosti
získania ﬁnancií z 2 % z príjmov FO a PO

a hlavne ﬁnančný príspevok MsÚ Malacky.
V rámci ozdravných opatrení sme ﬁnančne
prispeli na rekondičný pobyt v Trenčianskych Tepliciach a v Bojniciach, kde bola
zabezpečená vstupná lekárska prehliadka, rehabilitácia v termálnej vode, masáže
a pestrý výber možností trávenia voľného
času na aktívny oddych. K zlepšeniu zdravotného stavu sme zorganizovali v letnom
období zájazdy na termálne kúpalisko Dunajská Streda a v Maďarsku Lipót.
I keď naši členovia majú veľké zdravotné
problémy, neprekáža im šport. Zúčastnili
sme sa Krajského športového podujatia
v Gajaroch, ktoré slávnostne otvoril príhovorom k účastníkom primátor Malaciek

JUDr. Ing. Juraj Říha. Tu sme získali mnoho
ocenení. Zaistili sme vstupenky na kultúrne
podujatie a Beneﬁčný koncert v Bratislave.
Tradične organizujeme posedenie ku
Dňu úcty k starším s bohatým kultúrnym
programom a občerstvením. Navštevujeme
dlhodobo chorých a ľudí po operáciách.
Rok 2018 sme ukončili Mikulášskym
večierkom. Vtedy zabudneme na denné
starosti, choroby a oddáme sa zábave. A to
prajeme z celého srdca všetkým.
Mária Šnegoňová
členka výboru ZO SZTP Malacky
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ZO SZTP BRATISLAVA – KRASŇANY

FAŠIANGOVÉ POSEDENIE

Začal nový rok 2019 a hneď v januári sme
zahájili "cvičenie pre seniorov" ZO SZTP,
denného centra a jednoty dôchodcov. Ako
už po niekoľko rokov aj teraz som zahájila svoju činnosť. Keďže týchto ľudí dobre
poznám, rozhodla som sa oboznámiť ich s
účinkom cvičenia. Urobila som prednášku
prečo vlastne cvičiť. Hovorila som o tom,
ako cvičenie

MOTTO: Fašengy, fašengy, fašengové časy, jedni pijú, druhí jedzia
za stolom klobásy...

zlepšuje náladu, činnosť mozgu, sebavedomie, predchádza poruchám spánku,
stimuluje rast nových mozgových buniek
a zmierňuje úpadok mozgovej aktivity so
zvyšujúcim sa vekom. Pravidelná aktivita
je investícia do duše a tela. Dokonca aj
lekári predpisujú fyzickú aktivitu na boj
proti depresii, úzkosti, kardiovaskulárnym

Dňa 8. 2. 2019 o 17.00 hodine v Kultúrnom dome v Smižanoch
sa uskutočnilo fašiangové stretnutie našich členov. Nazvali sme
ho – Fašiangový batôžtek – dones, čo chceš.

slová povzbudili všetkých a cvičenie nám
pomohlo vybudovať si lepšiu sebadôveru.

problémom, pretože dokáže byť efektívna
ako klasické analgetikum. Cvičenie treba
brať ako lieky zadarmo, ktoré navyše nemajú vedľajšie účinky. Želám si, aby tieto

Anna Holecová, ZO SZTP Krasňany

OC SZTP BRATISLAVA
PETRŽALKA
schôdza, zišli sme sa v hojnom počte a vzájomne sa porozprávali.
Zaspomínali sme si na akciu – „Pochovávania basy“, ktorá sa konala v mestskej časti Petržalka. Naši členovia sa tiež zúčastnili či
už ako diváci alebo účinkujúci. Kolega sa chopil pera a fašiang
zveršoval. A keďže sa chystá výstava ručných prác ľudí s telesným
a ťažkým telesným postihnutím, pár našich členov sa zapojilo do
práce a svojimi dielami prispeli, aby sme reprezentovali činnosť
v našej členskej organizácii z mestskej časti Petržalka.
Rok 2018 nám ubehol ako voda. Ak by sme ho chceli zhrnúť do
jednej vety, tak sa to veru ani nedá. Začal sa zaujímavo, pestro
a to hneď kultúrnou akciou – Novoročným koncertom, „METROPOLITAN orchestrom“.

FAŠIANG
(autor – Slaušek H.)
Najkrajší zážitok z „Fašiangu“ je asi...
no … predsa pochovávanie basy.
S povolením starostu...
vydal sa pochod masiek na krátku cestu.
Od miestneho úradu až po kultúrny dom...
bola to veru zábava ako HROM.
Vpredu dva koníky... jój a ozdobený KOČ...
na ňom muzikanti sedeli a perfektne vyhrávali...
zástup masiek spievali a ľudia vôkol sa zabávali...
V sále kultúrneho domu nás všetci privítali...
kde sme im nacvičené pásmo „Pochovávania basy“ predvádzali.

V priebehu celého roku boli rôzne kultúrne akcie, tiež sme sa
zúčastnili aj folklórnych akcii, ktoré sa konali na Myjave Hrušove
… Absolvovali sme aj športové činnosti a tiež rekondično-rehabilitačné pobyty.
Po takto zhodnotenom roku 2018 sme sa opäť ocitli v novom
roku 2019 a každému veru napadlo – a už nám pribudne rok navyše... a či aj kilá?... Naďalej sa stretávame v našich priestoroch
Denného centra, robíme si rôznorodé plány a tešíme sa na nové
aktivity...
Keď by sme mali zhodnotiť I. štvrťrok, tak sa niesol v pracovnom a tiež v kultúrnom duchu. Prebehla nám výročná členská

Spracovali: Slaušek a Kmeťová OC SZTP BA5

Každý okrem fašiangových dobrôt si pribalil aj kus dobrej nálady. Fašiangy, symbol veselosti, zábavy a hodovania. Do tanca
a na počúvanie hral pán Erik Pluta. Zúčastnilo sa 92 členov a hostí.
Bol to príjemný, pohodový večer. Láska a zmierlivosť nech je
náš stály hosť!

23. FAŠIANGOVÝ PLES ZDRAVOTNE
POSTIHNUTÝCH V SMIŽANOCH
Rada Základnej organizácie Slovenského zväzu telesne postihnutých v Smižanoch usporiadala štvrtú februárovú sobotu tj. 23. 2.
2019 už 23. fašiangový ples pre svojich členov, rodinných príslušníkov a sympatizantov zväzu v krásne vyzdobenej jedálni PD
„Čingov“ Smižany.
Musíme povedať, že naši členovia sa veľmi radi zúčastňujú
všetkých spoločenských akcii. Preto sa nečudujeme, že i tento rok
prejavili záujem. Do tanca a spevu hrala hudobná skupina „TWO
VOICES“. Cez prestávky sme si všetci spoločne v dobrej nálade
zaspievali ľudové piesne, no nechýbali ani fašiangové.
Ďakujeme personálu kuchyne PD Smižany pod vedením p. Zubajovej, ktorí nám pripravili chutné jedlá, občerstvenie a príjemnú
obsluhu.
A preto i touto cestou vyslovujeme úprimné poďakovanie našim sponzorom, ktorí nám prispeli ﬁnančnými a vecnými darmi na
obidve akcie.
•
•
•
•
•

Ing. Zekucia Štefan – PD Čingov Smižany
Mgr. Szitová Miroslava, PhD. – starostka obce Smižany
Šuster Miroslav – PROFI AUTO J+M Smižany
Orinčák Marek – Farby – laky Smižany
Šoltýs Andrej – Šoltýs – Výťahy s.r.o. Smižany

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Neupaver Jozef Rastislav – AGROSPIŠ Smižany
Bučko Ľubomír – LUANA Smižany
Škarupová Renáta – Aranžérsky salón Smižany
Ing. Milá Soňa – HERBA DDRUG s.r.o. Smižany
Borský Jaroslav – Pizza Tony Smižany
Urban Ján – INTRAS PARKET
Oelschläger Oto – REMESLO SPIŠ
Kunzo Ladislav – Voda – kúrenie
Barabasová Alena – Kaderníctvo u Alenky
p. Pluta s dcérou a p. Leško – hudobná skupina TWO VOICES
Brachňáková Inga – Milk Agro
Ing. Griger Pavol – Spišská Nová Ves
Sabo Jozef – Pestovateľská pálenica Smižany
Kubičár Adrian – JUNYKA, s.r.o.
Kukura Stanislav – Vianor Spišská Nová Ves
Peter a Marcel Špenerovci – MPŠ-BUS
Vojtašová Janka – Oriﬂame
Dunčko Dušan – Včelárska farma Spiš
Kavulič Jozef
Špak Ján
a ďalší nemenovaní sponzori.
ZO SZTP č. 698 Smižany

ZO STRETNUTIE ČLENOV NA
SCHÔDZI SZTP-ZO DOLNÝ KUBÍN
Dňa 14. 2. 2019 sa 140 členov našej ZO zúčastnilo výročnej členskej schôdze, aby si
v spoločnosti priateľov a pri fašiangovom
občerstvení zaspomínali na rok 2018.
Pani Emília Čajková zahájila schôdzu
privítaním prítomných členov a hostí za
Ústredie úradu práce soc. vecí a rodiny
Mgr. Annu Klejovú a za Úrad práce soc.
vecí a rodiny pri Mestskom úrade Mgr. Máriu Bedlekovú.
Po schválení programu schôdze prítomných oboznámila s činnosťou našej
ZO. Vo februári sme sa v hojnom počte
zúčastnili VČSCH. V apríli sme s klientmi
zaopatrovateľskej služby absolvovali krátky výlet do Istebného, kde sme navštívili

historický Ev. kostol. Na jeseň sme sa zasa
vybrali do oravskej dediny Krušetnica, kde
sme navštívili jedinečné múzeum kávy.
V máji sme boli prítomní pri schvaľovaní Komunitného plánu soc. vec a rodiny.
V júni sme svojou prítomnosťou podporili
športový deň u našej družobnej organizácii
ZO Oščadnica. No dôležitý športový deň
sme mali aj my v Penzióne Koliba, kde sa
nás stretlo 168 členov a priateľov našej ZO
a tiež nechýbali členovia z Oščadnice.
Zúčastnili sme sa športových hier v Bytčici, ktoré organizovalo Krajské centrum
v Žiline.
Pripomenuli sme si účasť na Medzinárodnom dni osôb so zdravotným znevý-

hodnením vo Zvolene. Navštívili sme výstavu fotograﬁí v Žiline, do ktorej sa svojimi
prácami do projektu „Svet, ako ho vidíme
my“ zapojili aj naši členovia.
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V rámci Medzinárodného dňa mobility
sme 19. 9. 2018 absolvovali projekt „Adrenalín na kolesách“, ktorý je zameraný na
bariéry v našom meste a okolí. Navštívili
sme šesť základných škôl v pôsobnosti
nášho mesta, na základe našich vzájomných rozhovorov boli všetkým školám za
prítomnosti viceprimátora udelené certiﬁkáty bezbariérovosti. O tejto našej akcii
bola prostredníctvom RTVS oboznámená
široká verejnosť.
Naši členovia sa pravidelne zúčastňujú
recitátorskej a speváckej súťaže „Kremnická barlička“, kde sa umiestňujú na popredných miestach.

49 členov sa zúčastnilo trojdňového poznávacieho zájazdu do Maďarska, po ceste spoznávali naše hrady, jaskyne, zámky
a v Miškolci na kúpalisku relaxovali.

Svojou účasťou podporujeme beneﬁčný
koncert „Od srdca k srdcu“ v Oščadnici.
V aqua relaxe sme sa zúčastnili na znovu-spustení plošiny do vodného sveta
a vyskúšali aj mobilné zariadenie na vstup
do plaveckého bazéna.
V rámci mesiaca „Úcta k starším“, sa
konala akadémia na ktorej bola naša členka

p. Anna Valeková ocenená ako dobrovoľník
roka.
Rok sme ukončili vianočným posedením pri hudbe s tombolou. Zúčastnilo sa
173 členov a priateľov a navštívil nás Mikuláš, ktorý naše deti potešil darčekmi.
Touto cestou ďakujem členom výboru
p. Gabriele Florekovej, p. Anne Válekovej,
p. Helene Hrdličkovej, p. Anne Ilčíkovej, p.
Emílii Čajkovej, p. Viole Čillíkovej, p. Zuzane
Furielovej, p. Milanovi Ilčíkovi, p. Milanovi
Furielovi, p. Zdenovi Holešovi, p. Jozefovi
Brodňanskému za celoročný zodpovedný
prístup k zadaným úlohám, aby naše akcie
boli zaujímavé a neopakovateľné.
Program nám pripravuje p. Jozef Gruchalák so spevokolom „Gruchalanka“, ktorý
sa venuje liečbe spevom „Lorem cantus“, v
ktorom účinkujú členovia našej ZO a Denného centa. Ďakujeme.
Malou kytičkou sme gratulovali k životným jubileám našich členov, ktorí sa v roku
2018 dožili 50., 60., 70., 75., 80., 85., rokov
veku. Bolo ich 43. Udelili sme ďakovné listy
6-tim členom ZO, 10-tim sponzorom, ktorí
boli nápomocní pri našich akciách. Taktiež
sme udelili tri strieborné medaile členom,
ktorí prezentovali našu ZO.

TELESNE POSTIHNUTÍ A SENIORI V OŠČADNICI
BILANCOVALI SVOJU ČINNOSŤ
Slovenský zväz telesne postihnutých, Základná organizácia
v Oščadnici a Jednota dôchodcov Slovenska, Základná organizácia v Oščadnici zorganizovali dňa 10. februára 2019 v Penzióne
MEGA výročnú členskú schôdzu.
V súčasnosti v našich organizácií v rámci OC SZTP a OO JDS
v okresoch Čadca a Kysucké Nové Mesto prebiehajú VČS, kde
členovia zhodnocujú svoju činnosť za rok 2018. Inak tomu nebolo
i v našej ZO SZTP a ZO JDS v Oščadnici, kde sa zišlo 110 členov,
aby sme si mohli vyhodnotiť svoju bohatú činnosť.
Správu o činnosti predniesol predseda Jozef Křivánek. Uviedol,
že pred rokom sme si pripomenuli v kultúrnom dome 20.výročie
založenia ZO SZTP a 10. výročie založenia ZO JDS. Celý rok 2018
sa niesol v znamení týchto výročí.
Naša organizácia má 155 členov. V roku 2018 sme uskutočnili
kultúrno-spoločenské podujatia: Deň matiek a otcov, Mesiac úcty
k starším – stretnutie s jubilantmi, 12. ročník beneﬁčného koncertu
„Od srdca k srdcu“. Z ﬁnančného výťažku sme kúpili zdravotne postihnutým potravinové baličky a školské potreby. Z úcty k padlým
hrdinom 1. a 2. svetovej vojny sa uskutočnila 11. novembra pietna
spomienka pri pamätníku pri kostole. Staráme sa aj o hrob pad-

ných pobytov a pútnických zájazdov (Medžugorie, Rím...). Samozrejme, našou srdcovou záležitosťou sú podujatia, ktoré organizuje
naša obec Oščadnica a naši členovia sa ich zúčastňujú vo veľkých
počtoch (Gastrodeň, vaľania mája, Jánske ohne, Oščadnická heligónka...) – dodal Jozef Křivánek a poďakoval za pomoc starostovi
obce Ing.Marianovi Plevkovi, poslancom OZ, sponzorom, darcom
2 % a všetkým, ktorí k nám majú otvorené srdiečko...
Ďalej predseda Jozef Křivánek oboznámil účastníkov schôdze
s plánom práce na rok 2019. Okrem tradičných podujatí sa v dňa
22.septembra uskutoční už 13. ročník beneﬁčného koncertu „Od
srdca k srdcu“, predstavia sa na ňom Heligonkári Jarky Jelínkovej
zo ZUČ Krásno nad Kysucou, Folklórny súbor DREVÁR, spevácka skupina VRCHÁRKY. V diskusii vystúpila predsedníčka KC
SZTP Žilina Mária Antalová, ktorá pochválila členov organizácii
za hojnú účasť na schôdzi i na rôznych podujatiach. Organizácie
zdravotne postihnutých a seniorov v Oščadnici patria podľa jej
slov medzi najlepšie a najpočetnejšie v Žilinskom kraji a preto do
Oščadnice rada chodieva. Predsedníčka OO JDS v Čadci pani
Mgr. Margita Ďurišová, ktorá prečítala pozdrav od predsedu KO
JDS Žilina Dr.Michala Kotiana, ktorý taktiež vyzdvihol prácu ZO
JDS v Oščadnici. Aktívni členovia si prevzali z rúk predsedníčok
OO JDS, KC SZTP a predsedu ZO SZTP a ZO JDS Ďakovné listy

Naše akcie sú spoluﬁnancované mestom
z projektu „Šanca pre všetkých“, za podporu ďakujeme. Taktiež ďakujeme všetkým
sponzorom a prispievateľom 2%.
V neposlednom rade ďakujeme p. Emílii Majdišovej, ktorá je kronikárka našej ZO
a svedomite dohliada a zapisuje všetky
naše aktivity.
Ružena Sekerková
predseda ZO SZTP
foto: Jozef Čajka

ZO SZTP BRATISLAVA KRASŇANY
Dňa 14. 2. 2019 sme oslávili sviatok sv.
Valentína. pár slovami sme si pripomenuli
ako vznikol tento sviatok. Anna Holecová
predniesla báseň so zamilovanou tematikou. Náš spevácky súbor zaspieval sériu
zamilovaných piesní, samozrejme, že sme
sa pridali aj my a spoločne sme si zaspievali. Zatancovali sme balónový tanec, víťaz
bol odmenený malou pozornosťou. Nakoniec sme sa pobavili tombolou, čo bolo
veľmi napínavé.
Vlastne celé popoludnie bolo bolo zaujímavé a zábavné. Každý dostal občerstvenie, veľkú šišku a minerálku.
Anna Holecová
ZO SZTP Bratislava-Krasňany

lých sovietskych vojakov na cintoríne. Uskutočnili sme aj pútnické
zájazdy na Staré Hory a Horu Butkov. Veľmi obľúbenými sú aj športové hry osôb so zdravotným postihnutím a seniorov, na ktorých sa
zúčastňujú aj členovia z družobných organizácii OC Dolný Kubín,
ZO Zborov nad Bystricou, Čadca. V tomto roku sa uskutoční už
siedmy ročník a svoje sily si meria vždy vyše 100 účastníkov. Naši
členovia sa zúčastnili a úspešne reprezentovali našu organizáciu
a obec na okresných a krajských športových hrách. Folklórny
súbor DEDOVANKA sa zúčastnil 10. ročníka okresnej prehliadky
"Znie pieseň naša " na Zborove. Obľúbeným podujatím je na začiatku prázdnin Trojgeneračne stretnutie v Rakovej, na ktorom sa
za našu organizáciu zúčastnilo asi 30 deti s rodičmi alebo starými
rodičmi. Deti si zašportovali a povozili na koníkoch. V decembri
sa už tradične naše deti zúčastňujú Mikulášskej nádielky v Dome
kultúry v Čadci. Tentoraz ich bolo 40 a pochvaľovali si túto akciu,
kde si zatancovali, zasúťažili, zaspievali a pozreli bohatý kultúrny
program. Domov samozrejme odchádzali s bohatou sladkou nádielkou. Tieto podujatia organizuje OC SZTP, OO JDS a OV ZPCCH
v Čadci. Naši členovia sa zúčastňujú aj rekondičných -rehabilitač-

za ich svedomitú prácu, lásku a dobrosrdečnosť, ktorú vykonávajú v prospech zdravotne postihnutých a seniorov v našej obci.
Uznanie patrí tým členom našej základnej orgnizácie, ktorí popri
svojich zdravotných problémoch vedia podať pomocnú ruku a sú
obohatení tou správnou dávkou ľudskosti, ktorá im pomáha prekonať tú najväčšiu prekážku – bariéry v spoločenskom živote...
Touto cestou VEĽKÉ ĎAKUJEM členom výboru: Marte Ondruškovej, Terézie Hamáckovej, Margite Lysíkovej, Anne Kočí,
Štefanovi Špalekovi, Márii Glettovej. Naše poďakovanie ďalej patrí:
RK- Ján Štens, Jozef Griga, Milan Kozák, JDS – Marta Bzdilíková.
Cieľom našej organizácie je dostať do povedomia ľudí, že žijú medzi nami aj zdravotne postihnutí občania aj seniori, ktorí potrebujú
pomoc od zdravých spoluobčanov. Ďalším cieľom našej práce je
odstraňovať bariéry v povedomí ľudí, nielen fyzické aj psychické,
ktoré prináša každodenný život.
Jozef Křivánek predseda ZO SZTP Oščadnica
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O ČINNOSTI OKRESNÉHO CENTRA SLOVENSKÉHO
ZVÄZU TELESNE POSTIHNUTÝCH V ČADCI
A OKRESNÉHO VÝBORU ZVÄZU POSTIHNUTÝCH
CIVILIZAČNÝMI CHOROBAMI V ČADCI ZA ROK 2018
Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím bol
prijatý na Valnom zhromaždený OSN 13. decembra 2006. Vtedajší
prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič podpísal Dohovor
26. septembra 2007 a valným zhromaždeným bol 13. december
vyhlásený za Medzinárodný deň zdravotne postihnutých osôb.
Teda si v tomto roku pripomenieme 12. výročie. Pri príležitosti tohto medzinárodného dňa ide o to, aby sa hendikepovaným poskytla príležitosť čo najväčšmi využívať ľudské práva a zúčastňovať
sa v rovnakej miere ako zdravá populácia na živote spoločnosti.
Na svete žijú s rôznym postihnutím milióny ľudí a v EU žije so
zdravotným postihnutím každý šiesty človek.
Aj naše organizácie sú súčasťou tohto Dohovoru.V rámci okresu
Čadca a KNM patria medzi najväčšie a najstaršie a možno i z najlepších z hľadiska ponuky pre svojich členov ale i občanov spomínaných okresov. Sú to veľké, stabilné organizácie. Slovenský zväz
telesne postihnutých a Zväz postihnutých civilizačnými chorobami
sú celorepublikové, dobrovoľné, humanitné a nepolitické subjekty.
Sú otvorené pre každého občana, ktorí sa chcú podieľať na ich
poslaní. Naše základné organizácie združujú občanov s telesným
postihnutím, civilizačnými chorobami a s ťažkým telesným postihnutím, rodičov telesne postihnutých detí.
Po úspešne vyhodnotených výročných schôdzach na základných organizáciách hodnotíme i my činnosť na okresnej rade.
Vieme, že v základných organizáciách sa boríme s problémom
zabezpečiť vhodných dobrovoľníkov na určitú funkciu. Je potrebné
získavať mladších členov. Stanovy nám to umožňujú. Ich motivácia
musí vychádzať z nich a pocitu, že pomôžu iným. Ako je známe,
žiadne funkcie nie sú odmeňované a preto ľudia nemajú záujem.
Preto si vážme tých členov – dobrovoľníkov, ktorých máme a pracujú v prospech iných občanov v rámci ZO pôsobiacich v jednotlivých obciach a miest. I napriek neľahkému životu a prekážkam,
ktorými sa naši členovia v ZO SZTP a ZO ZPCCH v každodennom
živote stretávajú, žijú aktívny život.
Okresné rady SZTP a ZPCCH v Čadci pracovali v roku 2018
podľa spracovaného a schváleného plánu činnosti, ktorý sa v podstate veľmi neodlišuje od predošlých rokov, pretože jednotlivé projekty sa ročníkovo opakujú.
Prvý polrok 2018 sa začal ako vždy celoročnými uzávierkami
okresných rád a v základných organizáciách, po ktorých nasledovali výročné hodnotiace schôdze, od januára do marca. Hodnotila
sa činnosť a práca so zdravotne a telesne postihnutými členmi. Na
výročných schôdzach je vysoká účasť členov, účasť pozvaných
hostí a to najmä starostov obci a primátorov miest. Z toho vyplýva,
že členovia v jednotlivých ZO sú činorodí a plnia si svoje plány
práce, predsavzaté úlohy k spokojnosti svojich členov. V rámci
činnosti SZTP a ZPCCH sa pre členov pripravili okresné akcie,
usporiadané v spolupráci s jednotlivými základnými organizáciami
a okresnej rady.
OC SZTP združuje v 8 základných organizáciách k 31. 12. 2018
celkovo 536 členov a OV ZPCCH v 10 ZO spolu 834 členov v rámci
okresoch Čadca a KNM. Pre svojich členov pripravujeme jednotýždňové rekondično – rehabilitačné pobyty v kúpeľoch Nimnica,
Turčianske Teplice, Piešťany, Tatranská Lomnica Nowy Targ - Oravica termálne kúpalisko. Duchovné zájazdy Medžigurie, Krakow,

Lurdy-Fatima a pod. Okresná rada v spolupráci so ZO SZTP Raková roky úspešné organizuje Trojgeneračné stretnutie deti – rodičia
– starí rodičia. Je to úspešné podujatie, kde sa stretáva stovka
účastníkov, je to deň plný hier, detského smiechu a odborných
seminárov. V roku 2018 to boli koníky z Rakovej, uskutočnili sme
3. ročník stolnotenisového turnaja za účasti 80 členov. Ďalej je to
stretnutie zdravotne postihnutých deti a sociálne odkázaných deti
s Mikulášom v spolupráci s KD v Čadci. V roku 2018 to bolo 250
detí s rodičmi a pod.
Významným dňom bolo podpísanie vzájomnej dohody o spolupráci medzi OC SZTP – OO JDS a oblastným výborom protifašistických bojovníkov v Čadci, kde sme túto dohodu podpisom obnovili dňa 2. januára 2018 a to predsedovia OC SZTP v Čadci Jozef
Kŕivánek, za OO JDS a OV ZPCCH v Čadci Mgr.Margita Ďurišová
a za SPB Milan Paršo. Dohoda sa týka návštevy na jednotlivých
podujatí, kladenie vencov, starostlivosť o pamätníky a pod.
Naše základné organizácie organizujú kultúrno – spoločenské
akcie (Deň matiek, mesiac úcty k starším...) Vážime si šediny a mozoľnaté ruky našich členov pri stretávaní s jubilantmi. Návšteva
kultúrnych podujatí v obciach ZO, fašiangové posedenia, športové
hry osôb so zdravotným postihnutím, Stretávanie sa členov pri
guláši. Nie je našim členom cudzí pojem životné prostredie v obci,
stretávajú sa pri upratovaní svojich obcí, riek, námestia a pri skrášľovaní celkového životného prostredia v obci.
Môžem spomenúť v rámci Deň zeme ZO SZTP Zborov, Svrčinovec, Rakova, Makov, Krásno nad Kysucou, Oščadnica, Turzovka, Vysoká, Nesluša a pod., návštevy dlhodobo chorých členov,
turistika, zájazdy. Výpočet podujatí ZO by bol veľký... Snažíme sa
každému poradiť – pomôcť v rámci sociálneho poradenstva, ktoré
roky patrí medzi základnú činnosť. Tu treba veľmi poďakovať predsedníčke Mgr. Margitke Ďurišovej za jej ústretovosť a profesionalitu. V súčasnom období sa čoraz viac kumulujú sociálne problémy,
ktoré vo veľkej miere ovplyvňujú priamo zdravotne postihnutých
ako aj ich rodiny, skupina postihnutých občanov sa stáva čoraz
ohrozenejšou skupinou. Tým sa stáva pôsobenie prostredníctvom
sociálneho poradenstva a prevencie čoraz aktuálnejším. Sociálnym poradenstvom a prevenciou chcú naše organizácie zabrániť
sociálnemu úpadku u ľudí so zdravotným postihnutím, ktorým ich
zdravotný stav ovplyvňuje sociálne postavenie.
Vážení priatelia, v článku nebolo možné z priestorových dôvodov uviesť všetky aktivity a snaženia organizačných zložiek
SZTP a ZPCCH. Naše organizácie chcú i naďalej v ZO poskytovať
činnosť zdravotne a telesne postihnutých členov ale aj občanov
v obciach a mestách .Naša snaha bude i naďalej zameraná na
poskytovanie sociálnej prevencie a sociálneho poradenstva, sociálne služby a vzdelávacie aktivity, ktorými je možno prispievať
k skvalitneniu života našich členov. Pri srdci nás hreje, že nie sme
sami, že nám pomáhajú i ľudia s dobrým srdiečkom, ľudia, ktorým
nie je ľahostajný život zdravotne a telesne postihnutých... Ďakujeme všetkým tým, ktorí nám umožnili svojou nezištnou pomocou
uskutočniť naše aktivity v roku 2018. Ďakujeme Úradu práce, sociálnych veci a rodiny, PhDr. Jozefovi Cechovi v Čadci a KNM.
Ďakujeme Žilinskému samosprávnemu kraju Ing.Erike Jurinovej
– predsedníčke ŽSK. Poďakovanie patrí i mestám Čadca, KNM,
Krásno nad Kysucou a Turzovke ale i primátorom miest a staros-

BLAHOŽELÁME

OZNAM
Klesli ruky,
ktoré pre nás pracovali,
Dotĺklo srdce,
ktoré sme mali radi,
Zhasli oči, utíchol hlas,
Mala rada život a všetkých nás.

NAŠI JUBILANTI
Sviatočné, ale aj tie všedné dni
sú plné radosti, šťastia, lásky
a krásnych okamihov v kruhu
blízkych a priateľov.
60 rokov
Anna Pastieriková,
členka Rady I.ZO č. 17 SZTP
65 rokov
Milena Cvancigerová,
ZO SZTP Partizánske

Členovia ZO SZTP – KZPDaM v Malackách a OC SZTP Malacky s hlbokým zármutkom oznamujú, že naša priateľka, členka
organizácie
Anna Škribová
nás 25. 1. 2019 navždy opustila.
Spi sladko, snívaj svoj večný sen, zostaneš v našich srdciach.
K tichej spomienke sa pripája KR SZTP Bratislava a Redakčná
rada TP+TP.

70 rokov
Ing. Mária Barišová,
hospodárka I.ZO č. 17 SZTP, členka RKK SZTP
Pavol Mrákava,
predseda I.ZO č. 17 SZTP, predseda OR SZTP

Česť Tvojej pamiatke.

75 rokov
Ing. Tatiana Blichová,
podpredseda I.ZO č. 17 SZTP
V deň jubilea sa všeličo želá: dobré, pekné ba i veľa. No my
vám chceme zo srdca priať, aby ste sa mohli vždy v živote
iba smiať. Zdravie, šťastie, lásku a usmiatu tvár, to je ten
najkrajší dar.
V mene širokej členskej základne všetkým jubilantom srdečne blahoželáme. Ku blahoželaniu sa pripája OR, KR
SZTP v Trenčíne, Partizánskom a Redakčná rada TP+TP.

More lásky si so sebou vzala,
Hory bolesti zanechala.
Prázdno je tam,
kde znel Tvoj hlas,
Spomienka na Teba
zostáva v nás.
S hlbokým zármutkom oznamujeme, že nás navždy opustila
Ing Blažena Langová,
členka Republikovej kontrolnej komisie za Bratislavský kraj,
členka Rady ZO SZTP Staré mesto Bratislava.
Ďakujeme za vykonanú prácu v prospech občanov so zdravotným postihnutím.

tom obcí v pôsobení našich ZO. Ďakujeme všetkým jednotlivcom
a spoločnostiam, ktoré poukázali v prospech OV ZPCCH 2%
z príjmu fyzických a právnických osôb. Ďakujeme okresným médiám – KYSUCE – MY KYSUCKÉ NOVINY, RTVS REGINA Banská
Bystrica a nášmu časopisu TP+TP za záujem o živote nás, zdravotne postihnutých za publikovanie. V závere úprimne ďakujeme
všetkým predsedom: Helenke Kultánovej ZO SZTP Čadca, Anne
Droščákovej ZO Zborov nad Bystricou, Anne Zajacovej ZO Makov,
Márii Šupčíkovej ZO Vysoká nad Kysucou, Štefánii Heglasovej ZO
Rakova, Terézii Gulčíkovej ZO Staškov, Jánovi Kopásekovi ZO
Dunajov, Petrovi Janecovi ZO Nesluša, Marte Ondruškovej, Terézií Hamackovej ZO Oščadnica, Margite Ďurišovej ZO Krásno nad
Kysucou, Anne Jurištovej ZO Svrčinovec, Ľudmile Horváthovej ZO
Kysucký Lieskovec, Agnese Tarábkovej ZO Kysucké Nove Mesto,
Márií Kukučíkovej ZO Snežnica a členom výborov ZO SZTP a ZO
ZPCCH ako aj všetkým dobrovoľníkom, ktorí prispeli a prispievajú
k dosiahnutiu našich výsledkov. Svojou prácou dokazujete, že čo
robíme pre zdravotne a telesne postihnutých občanov v rámci obci
a miest, má zmysel. Prekonávajme spolu bariéry nielen v mestách,
obciach ale i v srdciach a v myslení ľudí.

Česť Tvojej pamiatke.
Rada ZO SZTP Staré mesto
Rada Krajského centra Bratislava
Redakčná rada TP+TP

SPOMÍNAJÚ
V decembri 2018 sme si pripomenuli 10.výročie úmrtia našej drahej
predsedníčky ZO SZTP Bratislava
Ružinov,
Alenky Běčákovej.
Všetko zmizne, len stopy Tvojej práce
A lásky zostanú.
ZO SZTP BA Ružinov

Jozef Křivánek, predseda OC SZTP Čadca
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VAŠA KRÍŽOVKA

CITÁT – HANS CHRISTIAN ANDERSEN:
Všetky knihy zožltnú,......................................., nádherné vydanie.

Riešenia pre všetky typy architektonických bariér
Bezplatný návrh a konzultácia u klienta

Plošiny, výťahy, schodolezy, zdviháky

Bezplatné právne poradenstvo

Záručný a pozáručný servis

Šikmá schodisková
plošina

Stoličkový
výťah

Stropný
zdvíhací systém

Úpravy
automobilov

SP STRATOS

SA-ALFA

GH1

PRE ZŤP

Tajnička z 4/2018 – Smiech a plač sú najcennejší majetok živého človeka.
– Július Kudzbel, 032 23 Kvačany 7; Ján Remža, 8. apríla 375/11, 907 01 Myjava
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ARES spol. s r.o.
Elektrárenská 12091 • 831 04 Bratislava • ares@ares.sk • www.ares.sk
Bezplatné tel. číslo:

0800 150 339

Sledujte nás aj na Facebooku @ares.bratislava
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UŽ SA NA TO U VÁS DOMA
NEDÁ POZERAŤ?
Využite teraz náš výhodný úver zo stavebného sporenia
na kúpu bytu či domu alebo si prerobte svoje súčasné
bývanie presne podľa svojich predstáv.
Získate:
• ﬁxáciu úrokovej sadzby 5 rokov
• splatnosť až 30 rokov
• úver do 50 000 € bez zabezpečenia nehnuteľnosťou
• možnosť zmien v splácaní pri nečakaných životných situáciách

Viac informácií o charaktere
produktov nájdete na www.pss.sk

