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KREMNICKÁ BARLIČKA 2019

MILKA MAJDIŠOVÁ

Výletníčka
To Kubínske ZŤP,
haťapaťa, to vy ani neviete.
To je dobrá partia,
nálada jak z rádia.
Zdraví, tí sa čudujú,
haťapaťa, ako oni cestujú.
A keď vidia vodičku,
odhodia aj barličku.
A po dobrej večeri,
haťapaťa, každý zúbky vycerí.
Večer, ten je veselý,
každý bôľ sa zacelí.

Sústredenie všetkých služieb a výrobkov na jednom mieste pre celý región tak, aby boli čo najbližšie ku klientovi
a pod jednou strechou pre zdravotne znevýhodnených. Zreálnenie ich integrácie do všetkých oblastí života.

ŠKODA HANDY MOBILITY TOUR 2019
Pod záštitou gestora projektu AV Mobilita
1. 10 – 25.10.2019 od 10.00 - 16. 00h

Krásny slnečný deň v Partizánskej doline
v Kremnici privítal účastníkov 15. ročníka
celoslovenskej súťaži v speve, prednese
poézie a prózy, ktorý sa konal – ako každoročne – v rekreačnom zariadení TOLIAR
v Kremnici.
Dňa 6. septembra 2019 už od rána prichádzali do Kremnice účastníci z celého
Slovenska našej Kremnickej barličky. Niektorí prišli autom, iní vlakom či autobusom.
Tí, ktorí prišli skôr, využili krásne jesenné
počasie a pozreli si kultúrne pamiatky
v meste. Tí, ktorí mali problém s chôdzou,

• občerstvenie a sprievodný program
• spomienkové predmety pre každého
• možnosti financovania vozidiel
• všetky druhy poistenia a ich benefity

Večer pri harmonike, bohatej tombole
a krásnych melódií sme si zaspievali, zábava trvala do neskorých hodín.

V nedeľu ráno po raňajkách dlho sme
sa lúčili. Niektorí mali na programe výlet na
Skalku, iní zase boli zvedaví na historické
mesto alebo na stred Európy. Domov nikto sa neponáhľal. A to znamenalo, že bolo
nám super. Tešíme sa na stretnutie v roku
2020.

Auto Gabriel Košice 1. - 2.10. Po Car Prešov 3. - 4.10. Autonova Poprad 8. - 9.10.
Todos Ružomberok 10. - 11.10. IMPA Žilina 15. - 16.10. Autoprofit Galanta 17. - 18.10.
Porsche Inter Auto Bratislava 22. - 23.10. IMPA Bratislava 24. - 25.10.

úpravy vozidiel podľa potreby po odskúšaní na trenažéroch
prvá pomoc pre zdravotne znevýhodnených a ich opatrovateľov
výhody pri kúpe a servise motorových vozidiel
prezentácia rehabilitačných aktivít

Po obede medzi nás privítal aj primátor
mesta Kremnica Ing. Mgr. Alexander Ferenčík, ktorý za asistencie členov poroty
odovzdal ceny víťazom. Pred večerou bola
voľná diskusia s pánom primátorom, ktorý ochotne odpovedal na zvedavé otázky
prítomných.

Sprievodnou akciou Kremnickej barličky bola výstava ručných prác členov
Slovenského zväzu telesne postihnutých.

Autosalóny Škoda Handy ZŤP centier

•
•
•
•

alebo treťom mieste, veď podľa slov predsedníčky poroty pani Olbrichtovej každý,
kto sa prihlásil do súťaže, už je víťazom.

užívali si slnečné lúče pri rekreačnom
zariadení TOLIAR. Po večeri organizátori
rozdali tlačivá, aby každý sa zapísal, v ktorej kategórii bude súťažiť. A mali na výber:
kategória spev – jednotlivci a skupina, kategória poézia a vlastná tvorba, kategória
próza a vlastná tvorba.
V sobotu, 7. septembra 2019 po raňajkách sme privítali členov poroty – pani Matildu Olbrichtovú, Ľubku Fuskovú a Annu
Leštianskú. Ako sa blížila deviata hodina,
kedy sme odštartovali celoslovenskú súťaž, tak prichádzali prítomní aj súťažiaci
do sály. Na veľkú radosť organizátorov ani
jedna stolička nezostala voľná. Moderovania sa zhostila predsedníčka SZTP pani
Monika Vrábľová. Porota mala ťažkú úlohu
pri rozhodovaní, koho umiestniť na prvom

Projekt bol podporený Ministerstvom
kultúry SR – program Kultúra znevýhodnených skupín obyvateľstva 2019. Ďakujeme!
O. Bohuslavová, RC SZTP

Keď Milan, Jožko začnú hrať,
haťapaťa, berú sa aj tancovať.
Džúsik, vodka, vínečko,
k tomu chladné pivečko.
Ráno bolia nožičky,
haťapaťa, hľadajú sa barličky.
A tiež bolí hlavička,
ale hreje dušička.
A po dobrej nálade,
haťapaťa, domov sa poberáme.
A teraz to už viete,
ako je v tom ZŤP.
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KREMNICKÁ BARLIČKA 2019
Próza – vlastná tvorba
1. Renata Ulrichová - Bardoňovo
2. Anna Šutáková – Dolný Hričov
3. Helena Dovhunová – Vrakúň

Spev – sólo
1. Ján Šafar – Gemerská Poloma
2. Zdenka Kmeťová – Bratislava Petržalka
3. Peter Gallo – Dolný Kubín

Próza
1. Júlia Vrzalová – Bardoňovo
2. Františka Kunáková – Malacky
3. Zuzana Molčanová – Gemerská Poloma
Poézia – vlastná tvorba
1. Dušan Hanko – Nitrianska Streda
2. Rozália Bednárová – Svit
3. Helena Šteﬂovičová – Trenčín

Spev – Skupina
1. Zdenka a Ján Petráš – Senica
2. ZO SZTP Gemerská Poloma
3. Anton a Mária Idlbek – Trnava
Spev – rusínsky jazyk
Zdenka Kmeťová – Henrich Slaušek, Bratislava Petržalka
Vlastná tvorba
Babky v akcii – ZO SZTP Gemerská Poloma

Poézia
1. Viliam Brázdil – Bratislava Krasňany
2. Darina Šafarová – Gemerská Poloma
3. Valéria Šikulová – Dolný Pial

Cena poroty
Jozef Turček – Veľký Lapáš

KRST BÁSNICKEJ ZBIERKY „ŽIVOT IDE ĎALEJ...“
Do každej zbierky boli zaradené diela členov Slovenského
zväzu telesne postihnutých z celého Slovenska. Tieto diela boli
prezentované počas celoslovenskej súťaži Kremnická barlička
– v kategórii vlastná tvorba.

výroba kraslíc, šperkov, výrobky zo šúpolia, výroba perníkov a pod.
Výstava predstavovala výtvarný prejav
členov SZTP rôzneho veku z rôznych kútov Slovenska, s rôznym druhom telesného
postihnutia.
I.kolo putovnej výstavy sa konalo vo výstavnej sieni Domu kultúry v Partizánskom
v dobe od 2. 4. 2019 do 26. 4. 2019, nad
ktorým prevzal záštitu primátor mesta Partizánske doc. PaedDr. Jozef Božik, PhD.
II.kolo výstavy sa konalo v prenádherných bezbariérových priestoroch Synagógy v Leviciach v termíne od 5. 8. 2019 do
30. 8. 2019 pod záštitou primátora mesta
Levice RNDr. Jána Krtíka. Na slávnostnom

Malý prehľad vydaných zbierok:
Rok 2009 – Poviem Vám to básňou
Rok 2010 – Liek na moju dušu
Rok 2011 – Umenie slova
Rok 2012 – Myšlienky do dlaní
Rok 2013 – Dotyky slov
Rok 2015 – Hlas srdca
Rok 2016 – Vyznanie...
Rok 2017 – Šepot duší...
Rok 2018 – Čaro lásky...
Rok 2019 – Život ide ďalej...
Slovenský zväz telesne postihnutých v roku 2019 s ﬁnančnou podporou MK SR vydal jubilejnú, už v poradí desiatu zbierku básnickej
a prozaickej tvorby ľudí s telesným a ťažkým telesným postihnutím
s názvom „Život ide ďalej...“.
Slávnostné uvedenie do života jubilejnej, desiatej zbierky sa
konalo počas 15. ročníka celoslovenskej súťaže v speve, prednese
poézie a prózy – Kremnická barlička 2019, dňa 7. septembra 2019
v priestoroch rekreačného zariadenia Toliar v Kremnici.

Republikové centrum SZTP v roku 2019
s ﬁnančnou podporou MK SR realizovalo
11. ročník putovnej výstavy s názvom
„Svet, ako ho vidíme my“ – výstavu vý-

Republikové centrum SZTP vyslovuje
poďakovanie členom Okresného centra
SZTP Levice za spoluprácu pri príprave
a pomoc pri inštalácií výstavy.
Projekt bol realizovaný s ﬁnančnou podporou Ministerstva kultúry SR – program
Kultúra znevýhodnených skupín obyvateľstva 2019.
Mgr. O. Bohuslavová

ĎALŠÍ ÚSPEŠNÝ PROJEKT...
Projekt je realizovaný s ﬁnančnou podporou MK SR v rámci programu Kultúra
znevýhodnených skupín obyvateľstva
2019.
Mgr. O. Bohuslavová

Krstným otcom jubilejnej, desiatej zbierky sa stal primátor mesta Kremnica, pán Ing. Mgr. Alexander Ferenčík.
So slovami amerického básnika Roberta Frosta vám prajeme
pekný a príjemný umelecký zážitok pri čítaní tejto zbierky: „Všetko,
čo som sa naučil, môžem zhrnúť do troch slov: život ide ďalej.“

KONIEC ÚSPEŠNÉHO PROJEKTU
Výstava výtvarných prác ľudí s telesným
a ťažkým telesným postihnutím s názvom
„Svet, ako ho vidíme my“

otvorení prítomných privítala riaditeľka
Mestského kultúrneho strediska v Leviciach Bc. Berta Jasečková. Počas vernisáže bol zabezpečený aj kultúrny program
v podaní speváckeho súboru Trnky, ktorý
potešil každého návštevníka.

tvarných prác ľudí s telesným a ťažkým
telesným postihnutím.
Na veľký ohlas členskej základne ale aj
zdravej verejnosti od roku 2012 výstava je
rozšírená o diela rezbárov, tokárov a iných
umelcov ľudovo – umeleckej činnosti zaoberajúcimi sa ľudovými remeslami ako je

Mgr. Oľga Bohuslavová
RC SZTP

„Tak to vidíme my...“ – výstava fotograﬁí
očami ľudí s telesným postihnutím
Na základe požiadaviek členskej základne Republikové centrum SZTP aj v roku
2019 pripravilo výstavu fotograﬁckých prác
ľudí s telesným a ťažkým telesným postihnutím. Požiadavka vznikla po absolvovaní
kurzu fotografovania pod odborným vedením českého fotografa Ondřeja Pýchu.
Tohto kurzu sa zúčastnili naši členovia,
hlavne deti z bratislavského a žilinského
kraja.
Zámerom tohto projektu bolo poskytnúť
umelecký zážitok z dielne ľudí s telesným
postihnutím a oboznámiť zdravú verejnosť
s ich fotograﬁckými prácami.
V roku 2019 výstavou sme navštívili mesto Levice, kde v bezbariérových

priestoroch Synagógy návštevníci si mohli
pozrieť výstavu fotograﬁi v dobe od 5. 8.
2019 do 30. 8. 2019.Záštitu nad podujatím
prevzal primátor mesta Levice RNDr. Ján
Krtík.
Touto cestou vás pozývame na II. kolo
výstavy, ktoré bude otvorené v priestoroch
Liptovského múzea v Ružomberku v dobe
od 8. 10. 2019 do 30. 10. 2019. Záštitu nad
podujatím prevzal primátor mesta Ružomberok MUDr. Igor Čombor, PhD.

P O Z VÁ N K A

Slovenský zväz telesne postihnutých
Vás srdečne pozýva
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OSLAVY MEDZINÁRODNÉHO DŇA OSÔB SO
ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM A ŠPORTOVÉ HRY
SZTP 2019 SA KONALI V TREBIŠOVE
Medzinárodný deň osôb so zdravotným
postihnutím je najväčším sviatkom invalidov celého sveta. Slávi sa každoročne
od roku 1960, kedy po banskej tragédii
v Belgicku bol Radou OSN vyhlásený na
3. december.

MEDZINÁRODNÝ DEŇ OSÔB SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM Z POHĽADU
PREDSEDU OC SZTP V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI JÚLIUSA SOKOLA

Slovenský zväz telesne postihnutých si
toto výročie pripomína každoročne v inom
meste, regióne a čase podľa možnosti
usporiadateľa. Tohtoročnú štafetu prevzalo Okresné centrum SZTP v Trebišove pod
vedením predsedníčky Okresného centra
SZTP Zuzany Fazekašovej. Nad celým
podujatím prevzal záštitu primátor mesta
Trebišov PhDr. Marek Čižmár.
Mimoriadne horúce počasie v dňoch
27. – 29. 6. 2019 privítalo 106 účastníkov
z celého Slovenska na MDOZP a športové
hry v srdci Zemplína.

V dňoch 27. 6. – 29. 6. 2019 sa predseda
OR SZTP L. Mikuláš a podpredseda ZO
SZTP v našej obci Július Sokol s podpredsedníčkou OR SZTP L. Mikuláš Alenou
Kováčovou zúčastnil MDOZP v Trebišove.
V rámci tejto akcie sa prvý deň uskutočnili
Športové hry, na ktorých sa mimoriadne
darilo predsedovi reprezentovať obec, OR
SZTP, KR SZTP, ktorej je tiež členom.
V disciplíne hod do basketbalového
koša sa umiestnil na 1. mieste a v disciplíne
kop na bránku 2. mieste. Večer na vyhodnotení mu zlatú a striebornú medailu s diplomom odovzdali primátor mesta Trebišov
PhDr. Marek Čižmár, ktorý prevzal záštitu
nad týmto podujatím a predsedníčka OC
SZTP Trebišov Zuzana Fazekašová. Po vyhodnotení nasledoval spoločenský večer,
na ktorom vystúpili folklórne súbory, žiaci
ZUŠ za doprovodu pedagógov z Trebišo-

va. Prezentovali sa hodnotným programom
– ľudovými piesňami regiónu Zemplína.
Druhý deň sa uskutočnil seminár zameraný na platnú novelu zákona č. 447/2008
Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia,
ku ktorému podali komentár pracovníčky
ÚPSVR Trebišov. Po skončení seminára
účastníci mali možnosť prehliadky kultúrnych pamiatok mesta Trebišov (kaštieľ
rodu Andrássyovcov, kláštor paulínov
a pod). Večer sa uskutočnilo spoločenské posedenie s odovzdaním zväzových
vyznamenaní. Predseda OR SZTP Július
Sokol prevzal pre členov ZO SZTP okresu
Liptovský Mikuláš nasledovné vyznamenania: pre Annu Čániovú zo ZO SZTP Liptovský Hrádok ďakovný list, plakety pre Beatu
Nikovú a Evu Dankovú zo ZO ZRPD Liptovský Mikuláš. RR SZTP v Bratislave na návrh

ZO SZTP Partizánska Ľupča a OR SZTP
v Liptovskom Mikuláši udelila strieborné
medaily SZTP aj pre 5 členov ZO SZTP
Partizánska Ľupča: Albín Antol, Margita
Gregorová, Božena Kohútová, Anna Sokolová a Žoﬁa Sokolová. Večer pokračoval
vystúpením hudobnej skupiny a nechýbali
ani hodnotné ceny v tombole. Takto členovia SZTP z celého Slovenska sa vzdelávali,
vymenili skúsenosti zo svojej činnosti a aj
napriek svojmu hendikepu súťažili a zabavili sa. Poďakovanie za zorganizovanie tejto
akcie patrí organizačnému výboru pod vedením predsedníčky RR SZTP Bratislava
Ing. Moniky Vráblovej a predsedníčky OC
SZTP v Trebišove Zuzany Fazekašovej
s kolektívom.
Július Sokol, predseda OR SZTP
Liptovský Mikuláš

Poďme od začiatku. Vo štvrtok, 27. júna
od skorých ranných hodín prichádzali
účastníci zo vzdialených a blízkych kútov Slovenska do priestorov Súkromnej
strednej školy – študentského domova
v Trebišove. Hneď po príchode za pomoci
organizačného tímu ubytovali všetkých
účastníkov.
Po slávnostnom obede, príhovore
a organizačných pokynoch predsedníčky
OC SZTP v Trebišove mohlo začať športové popoludnie. Súťažilo sa vo zvolených
disciplínach: kop na bránu, hod do bas-

ketbalového koša, streľba zo vzduchovky
a šípky.
Po náročnom športovom odpoludní
a dobrej večeri slova ujala predsedníčka
OC SZTP Zuzana Fazekašová, ktorá privítala predsedníčku SZTP Ing. Moniku
Vrábľovú, riaditeľku SZTP Mgr. Oľgu Bohuslavovú a primátora mesta PhDr. Mareka
Čižmára. Predniesla slávnostný príhovor
k 59. výročiu MDOZP. Primátor mesta pozdravil účastníkov a spomenul, čo vyjadruje v kraji chleba a vína, ktorý je chudobný
na prácu – erb mesta.
Nasledoval kultúrny program v podaní:
dievčenský spev v Ľudovej školy umenia,
ľudový spevácky súbor Studzenka z Plechotíc, mužská spevácka ľudová skupina
Furmane, ľudové spevácke duo – súrodenci Ivanovci. Všetci umelci prekrásnym spevom a krojom priblížili tradície Zemplína.
Nasledovalo vyhodnotenie športových
hier, ceny víťazom odovzdali predsedníčka OC SZTP pani Fazekašová a primátor
mesta PhDr. Čižmár.
Kop na bránu:
1. Karkošková Eliška, Nitra
2. Sokol Július, Partizánska Ľupča
3. Křivánek Jozef, Oščadnica
Hod na kôš:
1. Sokol Július, Partizánska Ľupča
2. Medvecká Anna, Pukanec
3. Herczeg Pavol, Pukanec
Streľba zo vzduchovky:
1. Tamáš Benjamín, Bardejov
2. Španková Erika, NMV
3. Šimkovičová Viera, Bratislava
Šípky:
1. Čajková Emília, Dolný Kubín
2. Šimkovičová Viera, Bratislava
3. Šestáková Eva, Banská Štiavnica

Poďakovanie patrilo všetkým, ktorí prišli
a súťažili. Večer pokračoval hudbou a tancom.
Piatok začal pracovne odborným seminárom na tému: zákon č. 447/2008 Z.z.
o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia.
Prednášky sa zhostili pracovníčky Úradu
práce, sociálnych vecí a rodiny v Trebišove,
Mgr. Lajčiaková a Mgr. Mináriková, ktoré
v diskusii odpovedali na otázky účastníkov.
Poobede nasledovalo osobné voľno,
podľa zváženia každého účastníka. Tí, ktorí
sa rozhodli pozrieť mesto s peknými kultúrnymi pamiatkami, neobanovali. Mesto
plné kvetov a zelene, chodníky pre cyklistov a detské kočíky má asi málo miest
na Slovensku. Mojimi slovami najkrajšie
zelené pekné mesto.
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Veľká časť účastníkov navštívilo Vlastivedné múzeum, ktoré má v priľahlých
pamiatkovo - chránených objektoch svoje
expozície. Medzi najcennejšie chránené
kultúrne pamiatky v Trebišove patrí Mauzóleum Grófa Júliusa Andrássyho.
Po večeri nasledoval príhovor predsedníčky OC SZTP pani Fazekašovej, ktorá
pozvala predsedníčku SZTP Ing. Vrábľovú
a riaditeľku SZTP Mgr. Bohuslavovú, aby
slávnostne odovzdali rezortné vyznamenania dlhoročným členom za ich obetavú
prácu. Večer pokračoval hudbou v podaní
skupiny Astro. Bohatá tombola, hudba
a pekná zábava nemala konca do neskorých hodín.
Zlatým klincom večera bolo vystúpenie
predsedníčky SZTP Ing. Vrábľovej, ktorá
oznámila, že štafetu na rok 2020 prevez-

me Okresné centrum SZTP Levice. V mene
jeho predsedu pozvala prítomných v termíne 4. – 6. 6. 2020 do Park hotela Hokovce,
kde sa budú konať MDOZP a Zjazd SZTP.
V sobotu, 29. 6. 2019 po raňajkách sme
sa lúčili do blízkych a vzdialených miest
Slovenska s pocitom šťastia a spokojnosti.
Záverom chcem poďakovať všetkým,
ktorí sa o toto pekné podujatie zaslúžili:
primátorovi mesta PhDr. Marekovi Čižmárovi, celému organizačnému tímu OC
SZTP Trebišov pod vedením Zuzany Fazekašovej, predsedníčke SZTP Ing. Monike
Vrábľovej, Mgr. Oľge Bohuslavovej, vedeniu Strednej odbornej školy v Trebišove
za ústretovosť, všetkým z organizačného
štábu, vedeniu mesta, sponzorom, hlavne ABG Trebišov, PS Trebišov, Agrotím
Zemplínsky Klečanov, Čalúnnictvo PEMA

Trebišov a všetkým, ktorí toto prekrásne
podujatie pripravili.
Dovidenia o rok v Hokovciach.

Samotné Valné zhromaždenie EDF malo štandardný priebeh oﬁciálnych stretnutí tohto druhu (voľby komisií, správy o činnosti, správy
o hospodárení atď.) a nebudeme sa tu jednotlivými bodmi programu
podrobnejšie zaoberať, spomeniem však aspoň tie významnejšie:
- v doplňujúcich voľbách sa novými členmi výboru EDF stali pani
Luisa Paola Bosisio (Taliansko) a pán Francisco Vañó Ferre
(Španielsko) a spomínam to tu aj preto, že p. Ferre takto bude
v EDF zastupovať osoby s telesným postihnutím, kam sa zaraďujú aj členovia nášho SZTP;
- VZ schválilo:
• správu o činnosti za rok 2018, aktualizáciu programu na
tento rok a pracovný program na rok 2020;
• priority EDF pre novozvolenú Európsku komisiu
• dokument k voľbám do Európskeho parlamentu, ktorý opakovane poukázal na pretrvávajúce problémy v prístupnosti
pre osoby so zdravotným znevýhodnením
• v súvislosti s voľbami do Európskeho parlamentu VZ schválilo aj rezolúciu k obnoveniu činnosti Medziskupiny pre zdravotné postihnutie (Disability Intergroup)

Valné zhromaždene EDF pokračovalo popoludní workshopom
o Dohovore OSN o eliminácii diskriminácie žien, túto časť programu sme však už z časových dôvodov neabsolvovali a v popoludňajších hodinách sme sa vrátili do Bratislavy.

Štefan Grajcár
Asociácia polio v SR, RŠO SZTP
člen Republikovej rady SZTP

Pavol Mrákava
člen Redakčnej rady TP+TP
Ing. Monika Vrábľová, Orechová Potôň 617, 930 02

VALNÉ ZHROMAŽDENIE
EURÓPSKEHO FÓRA
ZDRAVOTNÉHO POSTIHNUTIA
V BRUSELI
Tohtoročné výročné Valné zhromaždenie Európskeho fóra zdravotného postihnutia (EDF) sa uskutočnilo v dňoch 1. – 2. júna
2019 v priestoroch hotela Thon na Ulici zákona :-) (Rue de la Loi)
v Bruseli. Zúčastnilo sa ho takmer 200 zástupcov organizácií členských krajín EÚ zastupujúcich osoby so zdravotným postihnutím,
okrem nich boli prítomní aj predstavitelia Európskej komisie, ako aj
zástupcovia priemyslu. Slovenskú republiku reprezentovala delegácia tvorená zástupcami Národnej rady občanov so zdravotným
postihnutím (NROZP) v zložení – p. Branislav Mamojka, predseda
Národnej rady občanov so zdravotným postihnutím v SR, p. Michaela Hajduková, odborná pracovníčka Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska, p. Iveta Mišová, riaditeľka OZ Združenie na
pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR, a autor tejto správy
Štefan Grajcár, ktorý zastupoval Slovenský zväz telesne postihnutých a ktorému v pozícii asistentky pomáhala jeho manželka Gizka.

Súčastou programu Valného zhromaždenia bol aj workshop
o Európskom semestri, kde hlavný príspevok predniesla p. Katerina Ivankovic-Knezovic, zodpovedná za sociálne otázky na Generálnom riaditeľstve Európskej komisie pre zamestnanosť a sociálne
veci. Spomenula záväzky Komisie vyplývajúce z Európskej stratégie zdravotného postihnutia a tejto súvislosti vyzdvihla prínos
EDF a jeho členov pre prijatie Európskeho aktu o prístupnosti, no
upozornila aj na oprávnenú nespokojnosť s jeho aplikáciou v praxi.

zdravotného postihnutia (IDA – International Disability Alliance).
IDA (www.internationaldisabilityalliance.org) združuje nadnárodné
organizácie z celého sveta obhajujúce záujmy ľudí so zdravotným
postihnutím (jej členom je aj samotná EDF) a usiluje sa v spolupráci so všetkými zainteresovanými stranami ochraňovať ľudské
práva ľudí so zdravotným znevýhodnením na celom svete v súlade
s Dohovorom OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím.

Oﬁ ciálny program výročného Valného zhromaždenia EDF
otvoril úvodný príhovor Yannisa Vardakastanisa, prezidenta EDF,
ktorý privítal čestných hostí a účastníkov VZ a následne odovzdal
slovo p. Anne Lucii Arellano, predsedníčke Medzinárodnej aliancie

V poradí tretím rečníkom v úvode VZ bol p. Jos Sales, prezident Výboru osobnej dopravy Medzinárodnej únie cestnej dopravy (www.iru.org; International Road Transport Union – Passenger
Transport Council), ktorý tým súčasne otvoril aj hlavnú časť dopoludňajšieho programu – európsku konferenciu s názvom „Smart
Travel – Partnership and technology making European travel more
accessible“ (Inteligentné cestovanie – partnerstvo a technológia
v prospech prístupnejšieho cestovania v Európe). V priebehu konferencie odznelo celkom sedem odborných príspevkov, v ktorých
sa prezentovali tak príklady dobrej praxe z rôznych oblastí dopravy
a z rôznych krajín Európskej únie, ako aj pohľad Európskej komisie
a jej Generálneho riaditeľstva pre mobilitu a dopravu.

Prezident EDF, p. Yannis Vardakastanis, p. Gunta Anca, členka
výboru, a p. Catherine Naughton, riaditeľka sekretariátu EDF

Pohľad do rokovacej sály – v strede rozoznateľné proﬁly
p. Branislava Mamojku, p. Michaely Hajdukovej a p. Ivety Mišovej

OMV Slovensko s.r.o. Mestská časť Petržalka
Einsteinova 25
851 01 Bratislava
Vec: SŤAŽNOSŤ
Bratislava 6. 8. 2019
Dňa 5. 8. 2019 pri spiatočnej ceste zo služobnej cesty som z diaľnice odbočila na čerpaciu stanicu, 919 21 Zeleneč pri Trnave, cesta
061 smerom do Bratislavy o 15,54 hodín. Po natankovaní a vyplatení som odstavila svoje osobné vozidlo na mieste, ktoré bolo
označené vozíkom (som vodička s ťažkým zdravotným postihnutím
– amputácia dolných končatín). S kolegyňou sme sa rozhodli, že
pôjdeme na kávu. Od auta to nebolo ďaleko a tak sme nezobrali
vozík pre mňa. Išla som o dvoch francúzskych barlách.
Po oddýchnutí a dopití kávy sme sa pobrali k autu. Ja som sa vybrala na vozičkársku toaletu. V ruke som mala euroklúč, ktorý mi
bol na nič. Dvere sa otvoriť nedali. V duchu som si pomyslela, že
to sa môže stať iba mne. Pomaly som sa vybrala na recepciu pre
kľúč. Naša konverzácia prebiehala nasledovne:
„Dobrý deň, môžem dostať kľúč od toalety pre vozičkárov?“
„Môžete, ale Vás musím upozorniť, že pred Vami sa tam sprchoval
kamionista a neviem či tam nie je mokro.“
V tej chvíli ma oblial pot. Jeho kolega ma predbehol a kým som
tam došla, snažil sa to poutierať. Nemal však handru ani mop iba
„portviš“, ktorý vodu neodsával v dostatočnej miere. Pot ma oblial
druhýkrát. Dostala som strach pokračovať v ceste. Nato mi bolo
odporúčané ísť na normálnu dámsku toaletu. Moja otázka znela,
či sa tam dostanem aj s barlami. Odpoveď znela: dostanete sa bez
problémov. To som ešte nevedela čo má čaká. Do kóje som sa
dostala bez problémov. Problém nastal, keď som neuvidela žiadne
madlo, toaleta bola ďaleko od dverí a naviac bola veľmi nízka. To
ma pot oblial tretíkrát a tú sprchu by som už bola potrebovala aj
ja, nielen kamionista. Po asi 10 minútach som sa ako tak dokázala
zodvihnúť, umyť si ruky a pomaly sa dostať k autu. To mi už kolegyňa išla oproti a hneď zbadala, že sa niečo stalo. Z nepríjemného
zážitku som sa ťažko spamätávala.
A tak sa pýtam, to sa až tak muselo šetriť, že na toaletu pre vozičkárov umiestnili aj sprchy pre kamionistov? Chápem, že aj oni po
dlhšej ceste a hlavne v lete sa potrebujú osprchovať, ale prečo na
toalete pre nás?
Verím, že kompetentní mi dajú relevantnú odpoveď, ale hlavne
uspokojivú. Tento môj zážitok nie je dobrá vizitka. A ešte jedna
otázka, na čo mi je eurokľúč, keď som dvere na toaletu nedokázala
otvoriť? Pritom sa bežne používa už aj u našich susedov. Tak sa
pýtam, kam vlastne Slovensko patrí?

Tento list v kópii posielam Národnej rade občanov so zdravotným
postihnutím v SR a do časopisu TP+TP (telesne postihnutí + tolerancia pomoc.)
Očakávam odpoveď ako sa to bude riešiť, aby sa takáto situácia
viac neopakovala.
Vrábľová
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TLAČOVÁ SPRÁVA

ŠKODA HANDY MOBILITY
TOUR ZJEDNODUŠÍ ŽIVOT
HENDIKEPOVANÝM ĽUĎOM
• Druhý ročník ŠKODA Handy Mobility Tour prinesie praktické
informácie o mobilite pod jednu strechu v ôsmich mestách na
celom Slovensku
• Pre návštevníkov je pripravený trenažér, informácie o možnostiach úpravy či ﬁnancovania vozidla, poradenstvo v sociálnej
oblasti, ukážky prvej pomoci či rehabilitačných aktivít
• Projekt ŠKODA Handy ZŤP uľahčuje integráciu ľudí so zdravotným znevýhodnením v desiatich centrách po celom Slovensku,
od roku 2011 pomohol už 3500 ľuďom

PSS – VYRIEŠIME VAŠE PROBLÉMY
S BÝVANÍM
Denne musíte zápasiť s množstvom problémov a často sa vám stáva, že okolie si neuvedomuje,
že to máte o čosi ťažšie? Vieme, čo vás trápi. A nie ste v tom sami. Pomôžeme vám.
„Problémov, s ktorými sa stretne nepočujúci, je naozaj veľa. Napríklad pri komunikácii na úradoch. Ja osobne však teraz akútne
potrebujem zrekonštruovať kúpeľňu,“ napísal nám Vojtech z Trenčína. „Chôdza je pre mňa veľmi namáhavá. Potešilo by ma, keby
som si mohla dopriať úpravu vlastnej záhrady a mala som do nej
bezbariérový prístup. Už sa nechcem pozerať na moje kvety len
z okna,“ posťažovala sa nám aj Iveta z Košíc. „Mám zdravotný hendikep, ktorý mi s pribúdajúcimi rokmi spôsobuje čoraz vážnejšie
problémy. Bývam s rodičmi, ktorí sú mi oporou vo všetkom, ale
naše bývanie nie je bezbariérové. Potrebujeme pomoc pre lepší
život,“ dozvedeli sme sa od Jozefa z Dolného Kubína. Vaše otázky
pre PSS-ku sa končili rovnako: Môžete nám pomôcť?
VÝHODNÝ ÚVER
A naša odpoveď znie – áno, môžeme. Ak vaše problémy vyrieši
kúpa nového, bezbariérového bytu, máme pre vás úver od PSS,
ktorý nie je potrebné do 50 000 € zabezpečovať nehnuteľnosťou.
Určite vás poteší aj to, že úroková sadzba je priaznivá a v kombinácii s dlhou dobou splatnosti bez problémov umožňuje zvládnuť
mesačné splátky počas celej doby splácania.
VIAC PEŇAZÍ? ŽIADEN PROBLÉM
Ak na nové bezbariérové bývanie alebo na rekonštrukciu svojho starého bývania potrebujete viac peňazí, opäť ste na správnej
adrese. Prvá stavebná sporiteľňa vám vie ponúknuť úver so založením nehnuteľnosti - na jednu zmluvu o stavebnom sporení tak
môžete získať až 170 000 eur. Navyše je tu aj možnosť odkladu
splátok pri nečakaných životných situáciách, čo vám v kombinácii s výhodnou úrokovou sadzbou pomôže, aby ste si svoj sen
o lepšom bývaní splnili.

NOVÁ DOMÁCNOSŤ NA DOSAH RUKY
Potrebuje aj vaša domácnosť zmenu k lepšiemu? Robí vám
vrásky na čele opotrebovaný nábytok, večne pokazená práčka
alebo chladnička? U nás, v Prvej stavebnej sporiteľni, vás poskytneme pomoc nielen pri kúpe a rekonštrukcii bývania, radosť vám
vieme spraviť aj s novým zariadením! Môžete tak získať úver do
7 000 eur, ktorý využijete na kúpu bielej alebo čiernej techniky,
nábytku, kobercov – skrátka všetkého, čo potrebujete.
AJ STARŠÍ MAJÚ 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!

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

NEZABUDNITE NA POISTENIE
V PSS si môžete za výhodných podmienok poistiť svoj byt,
dom, zariadenie ale i samotný úver. Chráňte sa tak pred nečakanými a nepríjemnými udalosťami, ktoré sa môžu v živote prihodiť.

Bratislava, 5. septembra 2019 – ŠKODA Handy Mobilty Tour
2019 prináša pod jednu strechu všetko potrebné, čo ľuďom
so zdravotným znevýhodnením pomáha uľahčovať dopravnú
mobilitu. Od 1. do 25. októbra tour zavíta do ôsmich miest na
celom Slovensku. Počas všetkých podujatí návštevníci získajú informácie o možnostiach úpravy vozidiel podľa svojich
potrieb, o ich výbere či ﬁnancovaní a zároveň si budú môcť
vyskúšať jazdu na prispôsobenom trenažéri.
PROJEKT ŠKODA HANDY ZŤP
Projekt ŠKODA Handy ZŤP od roku 2011 pomáha prekonávať
zdravotne znevýhodneným ľuďom a ich rodinám obmedzenia pri
presune k lekárom, do práce či na nákupy. V rámci projektu získavajú konzultácie ohľadom samotnej úpravy vozidla, rovnako aj pomoc
pri jeho kúpe vo všetkých 8 centrách ŠKODA Handy ZŤP na celom
Slovensku. Klienti centier sú navyše pri servise prednostne vybavovaní, môžu sa spoľahnúť na zvýhodnené podmienky servisných
prác, či získať náhradné vozidlo počas servisu.
Byť mobilný kvôli práci, rodine či lekárom je dnes už takmer nevyhnutné. Vďaka projektu ŠKODA Handy ZŤP majú ľudia s ťažkým
zdravotným postihnutím možnosť dôstojnej dopravy a mobility.
„Preto sa tešíme, že séria ŠKODA Handy Mobility Tour vstupuje do
druhého ročníka, vďaka ktorému sa všetky informácie, poradenstvo
a ďalšie možnosti, ktoré ZŤP pomôžu skvalitniť ich život, dostali čo
najbližšie k ľuďom v regiónoch,“ uviedol Marek Růžička, konateľ
spoločnostiŠKODA AUTO Slovensko.
VŠETKY INFORMÁCIE POD JEDNOU STRECHOU
Druhý ročník série podujatí ŠKODA Handy Mobility Tour teraz
prinesie všetky potrebné informácie záujemcom po celom Slovensku od 1. do 25. októbra 2019. Zmyslom podujatí je predstaviť
program ŠKODA Handy ZŤP ľuďom so zdravotným postihnutím.
Tour sústreďuje všetky služby a výrobky pre ľudí s hendikepom
na jednom mieste tak, aby im boli v danom regióne čo najbližšie
a mohli ich tak efektívne využívať. Štartuje 1. októbra v Košiciach
a postupne sa cez Prešov, Poprad, Ružomberok, Žilinu a Galantu
presunie do Bratislavy, kde ukončí sériu v dňoch 22. až 25. októbra.
„Počas ŠKODA Handy ZŤP Tour ľuďom predstavíme reálne
možnosti ich integrácie do všetkých oblastí života. Pre nich, ako
aj ich najbližších, je nevyhnutné, aby veci ako návšteva lekára,
presun do práce či nákup neboli nedosiahnuteľnou métou,“ hovorí
Ivona Zlatá zo spoločnosti AV Mobilita, ktorá je gestorom projektu
ŠKODA Handy ZŤP na Slovensku.

Projekt má bohaté skúsenosti. Od roku 2011 pomohol s riešením dopravnej mobility už takmer 3 500 ľuďom so zdravotným
znevýhodnením, či ich rodinným príslušníkom.
TRENAŽÉR, ÚPRAVY VOZIDIEL ČI ICH FINANCOVANIE
Na jednotlivých podujatiach ŠKODA Handy Mobility Tour
návštevníci získajú cenné informácie o ﬁnančných možnostiach,
ktoré im poskytuje naša legislatíva pri kúpe vozidla, budú môcť
konzultovať úpravy automobilov či informovať sa o sociálnom poradenstve. Chýbať nebudú ani ukážky prvej pomoci pre zdravotne
znevýhodnených a ich opatrovateľov, prezentácia rehabilitačných
aktivít a ďalšie sprievodné podujatia. Na tour budú k dispozícii
aj trenažéry, ktoré umožňujú presnú identiﬁkáciu potrieb, čím sa
výrazne zjednodušuje rozhodovací proces o efektívnej úprave
vozidla.
ATESTOVANÁ ÚPRAVA RIADENIA
Špeciálne upravené vozidlá pre potreby ľudí so zdravotným
hendikepom majú atestovanú úpravu riadenia alebo môžu byť
využité na prepravu posádky, napr. vozičkára. Vďaka špeciálne
upraveným automobilom už pre ľudí so zdravotným postihnutím
nie je návšteva lekára, obchodu, či divadla nedosiahnuteľnou métou. Tour predstaví aj automobil ŠKODA KAROQ, kompaktné SUV,
vybavené zariadením SMART TRANSFER - osobným zdvihákom
na presadanie, a tiež zdvihákom SMART LIFTER, ktorý slúži na
nakladanie elektrického vozíka prípadne skútra do batožinového
priestoru auta.
KALENDÁR A LOKALITY ŠKODA HANDY MOBILITY TOUR:
1. 10. – 2. 10.

Košice

Auto Gábriel, Ulica
osloboditeľov 70

3. 10. – 4. 10.

Prešov

PO CAR, Petrovianska 1

8. 10. – 9. 10.

Poprad

AUTONOVA, Priemyselný areál
Východ č. 3406

10. 10. – 11. 10.

Ružomberok

Todos Ružomberok, Tatranská
cesta 66

15. 10. – 16. 10.

Žilina

IMPA Žilina, Pri rieke 795/3

17. 10. – 18. 10.

Galanta

Autoproﬁt, Šaľská ulica 743/2

22. 10. – 23. 10

Bratislava

Porsche Inter Auto,
Dolnozemská cesta 7

24. 10. – 25. 10.

Bratislava

IMPA Bratislava, Panónska
cesta 23

Program ŠKODA Handy Mobility Tour sa v každom meste
začína o 10.00 h a končí o 16.00 h.
Pre ďalšie informácie, prosím, kontaktujte:

Lenka Kalafut Lendacká,
PR manager, ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o.
lenka.kalafut.lendacka@skoda-auto.sk;
+421 904 701 339
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FOTOGRAFIE K TÉME:
ŠKODA HANDY MOBILITY TOUR
Vďaka projektu ŠKODA Handy ZŤP majú
ľudia s ťažkým zdravotným postihnutím
možnosť dôstojnej dopravy a mobility.

Zdroj: ŠKODA AUTO

ŠKODA HANDY MOBILITY TOUR
Tour predstaví aj automobil ŠKODA
KAROQ, kompaktné SUV, vybavené zariadením SMART TRANSFER - osobným
zdvihákom na presadanie, a tiež zdvihákom SMART LIFTER, ktorý slúži na nakladanie elektrického vozíka prípadne skútra
do batožinového priestoru auta.

Zdroj: ŠKODA AUTO

AKTIVITY OC
ŽILINA
Výjazdové
zasadnutie OR
OC Žilina v poslednej dobe nezaháľalo.
Tak, ako každý rok, i v tomto sme mali
výjazdové zasadnutie okresnej rady. Tentokrát bolo v Strečne, kde máme základnú
organizáciu od roku 1992. Cieľom výjazdov
je poznávať históriu, ale i súčasnosť obcí
a miest, kde pôsobia naše základné organizácie, no predovšetkým ich zviditeľniť
v miestnom prostredí a obecných úradoch.
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ŠKODA HANDY MOBILITY TOUR
Špeciálne upravené vozidlá pre potreby ľudí so zdravotným hendikepom majú
atestovanú úpravu riadenia alebo môžu
byť využité na prepravu posádky, napr.
vozičkára.

ŠKODA AUTO
›

bola založená v roku 1895, v období
začiatkov automobilu, a je tak jednou
z najstarších automobiliek na svete,

›

v súčasnosti ponúka zákazníkom 9 modelových radov osobných automobilov:
CITIGO, FABIA, RAPID, SCALA, OCTAVIA, KAROQ, KODIAQ, KAMIQ a SUPERB,

›

v roku 2018 dodala zákazníkom celosvetovo viac ako 1,25 milióna vozidiel,

›

od roku 1991 patrí koncernu Volkswagen, jednému z globálne najúspešnejších automobilových výrobcov.
ŠKODAAUTO v koncernovom zväzku
samostatne vyrába a vyvíja popri vozidlách tiež komponenty ako motory
a prevodovky,

Zdroj: ŠKODA AUTO

ŠKODA HANDY MOBILITY TOUR
Na podujatiach ŠKODA Handy Mobility
Tour návštevníci získajú informácie o ﬁnančných možnostiach, ktoré im poskytuje naša legislatíva pri kúpe vozidla, budú
môcť konzultovať úpravy automobilov či
informovať sa o sociálnom poradenstve.

›

prevádzkuje tri výrobné závody v Českej republike; vyrába v Číne, Rusku, na
Slovensku, v Alžírsku a v Indii, väčšinou
prostredníctvom koncernových partnerstiev, ďalej tiež na Ukrajine a v Kazachstane v spolupráci s lokálnymi
partnermi,

›

zamestnáva celosvetovo viac ako
39 000 pracovníkov a je aktívna na viac
než 100 trhoch,

›

v rámci Stratégie 2025 prechádza transformáciou od výrobcu automobilov
k „Simply Clever spoločnosti ponúkajúcej najlepšie riešenie mobility“.

a bezbariérové. Športové ihrisko s umelým
trávnikom je prístupné celý deň občanom
(počas našej návštevy tam hrali futbal otec
so synom). Nie je potrebné zháňať kľúče.
Stačí jednoducho prísť a využiť ihrisko. Samozrejme väčšie akcie a turnaje je treba
najskôr dohodnúť. Vedľa neho, v obecnom
parku, sú cvičebné náradia tiež voľne prístupné a práve v ňom udržujú zeleň členovia základnej organizácie.
Zaujímavou bola i návšteva rezbárov (zo
Slovenska a Čiech), ktorých sme zastihli pri
práci – vyrezávali zo stromov rôzne sochy
v nadživotnej veľkosti. Chystali ich na výstavu, ktorá bude v rámci pripravovaných
hodov v dedine. Videli sme hotové i rozpracované diela.
Poznávanie obce sme zakončili na hrade Strečno, o histórii ktorého nám zaujímavo rozprával sprievodca. Okrem iných
historických exponátov z rôznych období,
videli sme i repliku známej svätice Žoﬁe
Bošňákovej (jej skutočné pozostatky, ktoré
boli uložené v kostole v Tepličke nad Váhom, zapálil jeden návštevník) . Prehliadka
bola náročná pre ťažšie postihnutých, ale
i tak sme ju zvládli.

Podujatie sa uskutočnilo v spolupráci
s Okresným centrom Slovenského zväzu
telesne postihnutých v Čadci a Okresným
výborom Zväzu postihnutých civilizačnými
chorobami v Čadci.

Po malom občerstvení, ktoré pripravili
členovia ZO, nás starosta previedol športovým a oddychovým areálom obce. Úžasné

Jarné športové hry
Jarné športové hry sa tradične konali v Dennom centre Bytčica. Súťažilo sa v štyroch
disciplínach. Účastníci boli zo šiestich ZO.
VÝSLEDKY:
Frolball:
MUŽI – 1. J. Kopera (ZO Žilina Vlčince),
2. J. Baránek (ZO Štiavnik)
ŽENY – 1. A. Chovanová, 2. B. Koperová
(obidve ZO Žilina Vlčince)
ŤTP – 1. V. Kurnocíková (ZO Štiavnik),
2. M. Štefániková (ZO Žilina Vlčince)

Diskgolf:
MUŽI – 1. V. Lukáč (ZO Bytča), 2. C. Klimik
(ZO Žilina Vlčince)
ŽENY – 1. M. Jandušíková (Rajec),
2. M. Pavlíčková (Varín)
ŤTP – 1. A. Rakovanová, V. Kurnocíková
(obidve zo Štiavnika)
Šípky:
MUŽI – 1. J. Kopera, 2. V. Lukáč
ŽENY – 1. B. Koperová, 2. D. Durajová
(Rajec)
ŤTP – 1. Rakovanová, 2. V. Kurnocíková
Boolball:
MUŽI – 1. V. Lukáč, 2. J. Vršanský
(Žilina Vlčince)
ŽENY – 1. M. Antalová 2. K. Vršanská
(Žilina Vlčince)
ŤTP – 1. M. Štefániková, 2. A. Rakovanová
Marika Antalová

álu, slniečko, srdeční ľudia a detský úsmev
na tvárach detičiek, čo si môžu usporiadatelia viac priať. Deti súťažili v rôznych športových disciplínach, ako napríklad: kop do
bránky, hod loptičkou na cieľ, hod kruhmi,
hod loptičkou na body... Za ich úsilie ich čakali sladké odmeny a vecné ceny v kategóriách predškolský vek a školský vek, zvlášť
dievčatá a chlapci...prvé až štvrté miesto...

Vo štvrtok, 1. augusta 2019 sa v areáli pod
Hríbom v Rakovej uskutočnil už 14. ročník
tradičného Trojgeneračného stretnutia starý rodičia, rodičia a deti – vnukov. Celkovo prišlo 210 účastníkov zo základných
organizácii okresu Čadca a Kysucké Nové
Mesto.

navštevujú i členovia základnej organizácie
SZTP v Strečne.

Chcem sa poďakovať predsedovi ZO
Strečno Jozefovi. Capekovi, členom Anne
Očkovej, Anne Tarabovej a Dušanovi Obertovi za zorganizovanie celej akcie a za to,
že Slovenský zväz telesne postihnutých
v obci má také dobré meno.

TROJGENERAČNÉ STRETNUTIE

Zdroj: ŠKODA AUTO

Predseda ZO Strečno Jozef Capek
a členovia rady v spolupráci s obecným
úradom pripravili pre nás veľmi zaujímavý
program. Najskôr to bolo privítanie v kultúrnom dome starostom obce Dušanom
Štadánim Bac., ktorý nás v krátkosti
oboznámil so súčasným životom a rozvojom obce a o sociálnych programoch.
Obec aktívne podporuje cestovný ruch,
zapája sa do činností medzinárodných
združení miest a obcí a je členom združenia Euroregiónu Beskydy. Vysoko hodnotil
aj činnosť základnej organizácie, ktorá je
aktívna a už 25 rokov sa stará o zeleň v parku brigádnicky 3 – 4-krát do roka. Jeho
zástupkyňa Beáta Badybangová hovorila
hlavne o kultúrnom živote v obci a hlavne
o ochotníckom divadle, ktorý žne veľké
úspechy a vystúpenia ktorého pravidelne

Pod hradom na Paseke sme si prezreli
i Stredovekú dedinu. Plný dojmov sme sa
vrátili do penziónu a po obede bolo zasadnutie okresnej rady s riadnym programom.

V úvode privítala účastníkov predsedníčka OV ZPCCH v Čadci Margita Ďurišová. „Teší ma, že si nájdu na seba rodiny čas
a urobia si s nami, so svojimi detičkami
pekný deň“, povedal predseda OC SZTP
Jozef Křivánek. Prekrásne prostredie are-

A aký by to bol deň bez opekania špekáčikov. Hlavným bonbónikom podujatia
bola jazda na koníkovi – hypoterapia. Koníky zo Stajne Happy z Rakovej so svojimi
chránenkami sa najviac zaslúžilí o krásne
podujatie. Ďakujeme.
Pekné podujatie sa skončilo s vierou, že
takéto zmysluplné podujatia sú pre detičky
potrebné. Utužili sa vzťahy – starí rodičia,
rodičia, detičky. Za všetko pekne ďakujeme Jaroslavovi Patykovi, že nám každoročne poskytuje priestory, ženičkám zo ZO
SZTP a ZO JDS v Rakovej, rodine Buchtovej z Krásna nad Kysucou, priateľom, ktorí
darovali 2% z dane OV ZPCCH v Čadci.
Ďalej Jolanke Labákovej z Krásna, predsedníčke ZO SZTP v Zborove nad Bystricou, Anke Droščákovej, Anke Homolovej,
Štefánii Heglasovej a ďalším predsedom
základných organizácii SZTP a ZPCCH
v okresoch Čadca a KNM. A samozrejme
poďakovanie patrí aj všetkým účastníkom
s dobrým srdiečkom.

Čo si prajeme na záver? Prežívajme
ďalšie dni v šťastí a želajme si, aby sme
sa v dobrom zdraví stretávali aj na ďalších
podujatiach...

Jozef Křivánek,
predseda OC SZTP v Čadci
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ČLENOVIA ZO SZTP A ZO JDS V PARTIZÁNSKEJ ĽUPČI
ŠPORTOVALI V DUCHU OLYMPIZMU

Rada ZO SZTP Partizánska Ľupča, Výbor
ZO JDS Partizánska Ľupča v spolupráci
s Olympijským klubom Liptova (OKL) zorganizovali dňa 20. júla 2019 za pekného
teplého počasia v areáli futbalového štadióna v Partizánskej Ľupči športové hry.
Súťažilo sa v troch disciplínach: šípky, hod
na plechovky a hod granátom na cieľ.
Po prezentácii účastníkov a občerstvení
s chlebíkom so škvarkovou pomazánkou
a cibuľkou, predsedníčka ZO SZTP Ing.
Milada Ondrejková privítala hostí: predsedu OR SZTP v Liptovskom Mikuláši Júliusa Sokola, ktorý je zároveň predsedom
ZO JDS a predseda RK OKL v Liptovskom
Mikuláši, ďalej privítala starostu obce Bc.
Ladislava Balážeca, hostí zo ZO SZTP
okresu: Liptovský Mikuláš: podpredsedníčku OR SZTP a predsedníčku ZO SZTP
Liptovský Hrádok Alenku Kováčovú, Annu
Čániovú, Pavla Čániho, Annu Feriancovú,
Máriu Jedľovskú. ZO SZTP Liptovský Mikuláš reprezentovali manželia Javošovci
a Kveta Kocourová, Za Združenie rodičov
postihnutých detí (ZRPD) Liptovský Mikuláš boli prítomné predsedníčka Beata
Niková a Eva Danková s dcérami.
Po príhovore hostí, Júliusa Sokola a starostu obce Mgr. Ladislava Balážeca sa
uskutočnili súťaže. Po súťažiach si všetci
pochutili na výbornom guláši, ktorý uvarili
bratia Juraj a Miroslav Adamčiakovci. Nasledovala spoločenská časť akcie, v ktorej
boli vyhlásené výsledky.

V kategórii žien boli nasledovné: 1. Žoﬁa
Sokolová, 2. Anna Čániová, Beata Niková.
Muži: 1. Ladislav Mrázik, Juraj Adamčiak,
Miroslav Hladiš. Medaily OKL a vecné
ceny odovzdali: predseda OR SZTP Július
Sokol, predsedníčka ZO SZTP Ing. Milada Ondrejková, Mgr. Zlatica Chalupková,
ktorá mala na starosti športové disciplíny
s Mgr. Oľgou Kráľovanskou. Program akcie
pokračoval slávnostným zasadnutím OR
SZTP, na ktorom boli odovzdané ocenenia,
ktoré udelila Republiková rada SZTP Bratislava na návrh ZO SZTP okresu Liptovský
Mikuláš a OR SZTP v Liptovskom Mikuláši.
Predseda OR SZTP Liptovský Mikuláš Július Sokol za asistencie podpredsedníčky
OR SZTP Alenky Kováčovej a členky OR
SZTP Ing. Milady Ondrejkovej odovzdal
kvietok a ocenenia: strieborné medaily
SZTP za dlhoročnú činnosť a propagáciu
pomoci hendikepovaným členom ZO SZTP
Partizánska Ľupča: Božene Kohútovej,
Margite Gregorovej, Anne Sokolovej, Žoﬁi
Sokolovej, Albínovi Antolovi aj pri príležitosti životného jubilea 80-tky, Anne Čániovej zo ZO SZTP Liptovský Hrádok Ďakovný
list SZTP, Beate Nikovej a Eve Dankovej
Plaketu SZTP za dlhoročnú aktívnu činnosť
pre telesne postihnutých. Podpredsedníčka OR SZTP Alenka Kováčová informovala
prítomných o reprezentácii predsedu OR
SZTP Júliusa Sokola na MDOZP v Trebišove, kde získal zlatú a striebornú medailu
na ŠH a odovzdala mu kvietok. Ďalej nasledovalo vylosovanie tomboly, na ktorú sa
už všetci tešili. Do tomboly venovali ceny:

VÝLET DO MÚZEA ORAVSKEJ
DEDINY ZUBEREC – BRESTOVÁ
V jeden krásny júnový deň – utorok, 18. 6.
2019 – sa stretli dve skupiny cestujúcich
výletníkov. Smer trasy viedol do skanzenu
v Zuberci. V jednej skupine boli klienti zo
Zariadenia opatrovateľskej služby Dolný
Kubín (ZOS) a druhú skupinu tvorili členovia ZO SZTP Dolný Kubín. Hoci slniečko
cez deň hrialo, tam sme to až tak necítili.

Ovzdušie bolo pre nás príjemné, veď v horách sa človek cíti vždy vynikajúco.
Pani sprievodkyňa nás oboznámila
s históriou vzniku Múzea Oravskej dediny
(skanzenu) a taktiež podala patričný výklad
k jednotlivým budovám a predstavila nám
život našich predkov. Mnohí účastníci tohto
výletu si zo svojho detstva vedeli pripomenúť

Rada ZO JDS, Výbor ZO SZTP, OKL jednotliví členovia ZO SZTP a ZO JDS ako aj
hostia, za čo im patrí poďakovanie. Chcem
sa poďakovať starostovi Bc. Ladislavovi
Balážecovi a OÚ Partizánska Ľupča za ﬁnančný príspevok a audio aparatúru na túto
myslím si vydarenú akciu, OFK za poskytnutie priestorov futbalového areálu, OKL za
medaily a ceny do tomboly, predsedovi ZO
Jednota COOP Partizánska Ľupča Ing. Ľubomírovi Rybákovi za ﬁnančný príspevok
pre ZO JDS a ZO SZTP a v neposlednom
rade všetkým členom, ktorí sa podieľali na
príprave a priebehu tejto akcie.
Po skončení oﬁciálnej časti členovia
posedeli pri občerstvení, reprodukovanej
hudbe a pesničkách harmonikára nášho
člena Dušana Bartánusa. Takto sa členovia jednotlivých ZO SZTP a ZOM JDS
spolu s členmi OR SZTP stretli, vymenili si
skúsenosti zo svojej činnosti, zabavili sa aj
napriek svojmu hendikepu, zašportovali si
a tak si uctili aj myšlienky olympizmu.
Július Sokol, predseda OR SZTP
Liptovský Mikuláš

jednotlivé momenty života a poznali aj účel
používania niektorých exemplárov. Súčasťou prehliadky nie sú len nehmotné statky,
ale aj zvieratká, ktoré tvorili súčasť života
našich predkov. Tým je táto prehliadka
spestrená a je určite zaujímavá aj pre rodiny s deťmi, ktorým sa priblíži nedávna
minulosť. Prehliadku sme ukončili v kostole sv. Alžbety Uhorskej, v ktorom je ešte
funkčný organ a jeho hudba nás vítala pri
vstupe aj pri odchode, ktorá dala dôstojnú
bodku za našou návštevou.
Príjemným pokračovaním tohto výletu
bolo pozvanie od organizátorov pre všetkých zúčastnených na „čaj o piatej“ v piatok, 21. 6. 2019 do priestorov ZOS. Tento
deň je významný aj práve preto, že sa slávi
ako Svetový deň hudby a zároveň sme
prežili najdlhší deň v roku vďaka letnému
slnovratu. Súčasťou tohto príjemného posedenia bola aj gratulácia klientom ZOS,
ktorí v uplynulom štvrťroku mali narodeniny. Program bol spestrený spevom skupiny
Nezábudky a do tanca hrali dve harmoniky,
Ing, Jozef Gruchalák a p. Milan Ilčík. Týmto
im chcem špeciálne poďakovať za ich nad-

šenie, ktorým strhli aj ostatných a vytvorili
príjemní chvíle všetkým prítomným.
Naša vďaka patrí organizátorom tohto
výletu aj posedenia: vedúcej Odboru soc.
vecí a rodiny Mgr. Eve Palugovej, vedúcej

ZOS p. Márii Bedlekovej, p. Ružene Sekerkovej a celému organizačnému výboru.
Mária Bobčeková

24. ŠPORTOVÝ DEŇ ZO SZTP DOLNÝ KUBÍN

ZO SZTP Dolný Kubín zorganizovala pre svojich členov už 24.
ročník športových hier v Penzióne Koliba. Tohto podujatia sa zúčastnilo 159 členov ZO, rodinných príslušníkov a hostí.
Svojou účasťou nás podporil primátor nášho mesta Ing. Ján
Prílepok, vedúca odboru soc. vecí a rodiny Mgr. Eva Palugová,
vedúca ZOS Mária Bedleková a naši dobrí priatelia z družobnej
organizácie Oščadnica, p. Jozef Křivánek s priateľmi.
Po úvodnom privítaní a príhovore primátora, ktorý našej ZO
poprial veľa síl a úspechov v práci a vyzdvihol účasť na vyhlásení
výsledkov ankety „Oskar bez barier“, kde bol prihlásený náš projekt „Adrenalín na kolesách“, nasledovalo úprimné poďakovanie
za dlhoročnú prácu vo výbore p. Viole Čillíkovej, ktorá sa rozhodla
ukončiť prácu vo výbore zo zdravotných dôvodov. Počas 19-tich
rokov bola nápomocná pri organizovaní a realizovaní našich podujatí a úspešne oslovovala sponzorov. Naďalej však zostáva našou
členkov a prajeme jej ešte veľa zdravia. Violka, ďakujeme!
Keďže športový deň nemôže byť bez športu, tak sa účastníci
zapojili do súťaženia v štyroch športových disciplínach. Slnečný
deň prispel k tomu, že športovali všetci, zabávali sa navzájom, stretli
sa so starými priateľmi a nadviazali sa aj nové priateľstvá, čo je
cieľom tohto podujatia. Tešili sa zo svojich športových výsledkov a tí
najšikovnejší v každej disciplíne boli odmenení medailami, vecnými
darmi. V našej ZO je veľa detí, všetci súťažili a všetci boli odmenení.

Po športových výkonoch si všetci pochutili na výbornom guláši, ktorý nám pripravili v Penzióne Koliba, za ktorý veľmi pekne
ďakujeme.
O pitný režim vo forme vitamínov sa postarala naša dlhoročná
sponzorka Mgr. Alena Chytilová z Lekárne u Anjela. Ďakujeme!
K dobrej nálade hudbou prispel p. Milan Ilčík a speváčky Nezábudky, ku ktorým sa postupne spevom všetci pridali. Ďakujeme!
O občerstvenie sa starali p. Anna Ilčíková, p. Mária Koníčková,
p. Elena Hrdličková, p. Žoﬁa Bugánová. Nik neodišiel hladný ani
smädný. Ďakujeme!
Náš športový deň je spoluﬁnancovaný mestom z projektu „Šanca pre všetkých“, za tento príspevok ďakujeme.
Na príprave a realizácii tohto športového dňa sa podieľali členovia výboru ZO a nápomocní im boli rodinný príslušníci, za čo im
všetkým veľmi pekne ďakujem.
Ružena Sekerková
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JARNÉ AKTIVITY ČLENOV SZTP LEOPOLDOV

Základná organizácia Slovenského zväzu
telesne postihnutých v Leopoldove pripravila v apríli výlet na výstavu v Expo Centre
v Trenčíne (niekdajšie Trenčín Mesto Módy)
so zameraním na zdravý životný štýl, záhradkárstvo a včelárstvo. Vystavovatelia vo
svojich expozíciách ponúkali široký sortiment záhradkárskych potrieb, úžitkové aj
okrasné rastliny, osivá, sadbu a prípravky
na ochranu a hnojenie. Zároveň bolo možné sledovať ukážky rezu ovocných stromov a obrátiť o radu na profesora Ivana
Hričovského. Včelári sa zas prezentovali

svojimi včelárskymi potrebami, rôznymi
druhmi medu a výrobkami. V rámci zdravého životného štýlu ponúkali vystavovatelia rôzne cereálne výrobky, prírodné šťavy
a sirupy, prírodnú kozmetiku a pod. Všetky
ponúkané možnosti členovia využili a najväčší záujem bol, ako to už tradične býva
o záhradkárske rady profesora Hričovského. V rámci cesty navštívili aj najstaršie pútnické miesto na Slovensku Skalka
pri Trenčíne, spájané so životom svätých
pustovníkov Andreja-Svorada a Beňadika,
ktorého história siaha do 11. storočia.

V máji sme sa vybrali na výlet do Arboréta v Tesárskych Mlyňanoch. Je to
chránený areál Slovenskej akadémie vied,
v ktorom rastie viac ako 2300 druhov drevín zo Stredomoria, Ameriky, Afriky a Ázie.
V rámci májovej prechádzky sme mohli
vidieť prekrásne zakvitnuté rododendrony.
Po prehliadke arboréta sme sa presunuli na
ďalšie miesto výletu do Hronského Beňadiku. Hovoria o ňom, že je to Perla Pohronia,
a to vďaka kráse starého benediktínskeho
gotického chrámu, ktorý bol postavený na
základoch románskej baziliky z 11. storočia. Po odbornom výklade o histórii kostola
a kláštora sme absolvovali ich prehliadku.
K najväčším pozoruhodnostiam kostola
patrí veľký, zhruba tisícročný drevený kríž,
románska krstiteľnica, gotické fresky na
stenách a relikvia Kristovej Krvi (kúsok starého plátna s kvapkami Kristovej Krvi), ktorú
kostolu pri príležitosti jeho posvätenia v roku
1483 daroval uhorský kráľ Matej Korvín.
Cestou domov sa zastavili v tradičnej tekovskej pekárni, ktorá ponúka chlieb a pečivo
vyrábané podľa tradičných receptúr z kvalitných surovín bez chemických konzervantov.
Počasie nám veľmi neprialo, ale aj tak sme
si výlet užili a spokojní sa vracali domov.
Tieto výlety sa uskutočnili aj vďaka dotácii
TTSK, za čo veľmi pekne ďakujeme.

Zdenka Karabová
Predsedníčka ZO SZTP Leopoldov

ŠPORTOVO ZÁBAVNÉ POPOLUDNIE V PRÍRODE
Klub zdravotne postihnutých detí a mládeže Malacky v spolupráci
s Okresným centrom SZTP v Malackách pripravili dňa 14. 9. 2019
športovo zábavné popoludnie v prírode pre deti a mládež
zdravotne postihnuté, ich súrodencov a priateľov spolu s rodičmi, starými rodičmi. Za krásneho slnečného počasia sme sa stretli
na Ranči u Indiánky v Malackách.
Pripravili sme pre malé i staršie, postihnuté i zdravé deti a mládež niekoľko športových súťaží. Po absolvovaní každej súťaže boli
deti odmenené sladkosťami a malými darčekmi. Nevyhodnocovali
sme víťaza súťaží, veď víťazmi boli všetci, ktorí úspešne absolvovali viaceré súťaže, spoločne zdravé deti a telesne a zdravotne
postihnuté deti, niektoré s pomocou svojich rodičov. Za svoje
výkony boli všetci odmenení drobnými darčekmi, z ktorých mali
veľkú radosť.
Tie deti, ktoré radi kreslia, mali tiež vytvorené podmienky na
kreslenie. Na výkresy kládli množstvo farieb a nápadov a tak vznikli
ukážky z pobytu na Ranči, koníky, ovečky, ale aj ako trávia svoj voľný
čas. Tiež sme ich ocenili farbičkami. Najväčší zážitok mali tí, ktorí
so súhlasom rodičov odvážili nasadnúť na koníka a odjazdiť kolo
okolo ranča pod odborným vedením. Nechýbala tombola a ako inak,
i tentokrát vyhrali všetky deti a odniesli si pekné darčeky.
Podujatie sa uskutočnilo pod záštitou Komisie športu
a mládeže pri MsZ Malacky. Ďakujeme za ﬁnančnú podporu na
projekt Klubu zdravotne postihnutých detí a mládeže. Finančná pod-

pora bola použitá na ceny za absolvovanie jednotlivých disciplín
a zdravotne postihnutým deťom za aktívnu účasť na športových
súťažiach. Tohto podujatia sa zúčastnil Mgr. Anton Pašteka, poslanec MsZ a predseda komisie, ktorý nám pomáhal i pri športových
súťažiach. Ďakujeme.
Tento pekne prežitý deň sa uskutočnil aj za podpory z ﬁnančnej
Verejnej zbierky TESCO STORES a. s., HM Malacky a 2 % z podielových daní.
Toto nádherné podujatie bolo nielen pre postihnuté deti a mládež, ktoré sa dokázali premôcť a súťažiť, hrať sa a zabávať spolu
so zdravými, ale aj pre ostatných, zdravých, ktorí sa na ňom zúčastnili.
Ďakujeme všetkým, ktorí pomohli vyčariť deťom úsmev na tvári.
Aj slniečko sa na nás usmievalo až do večera.
Mária Trenčíková
predsedníčka KC SZTP Bratislava

ČLENOVIA ZO SZTP S RADOSŤOU
SPOMÍNAJÚ NA ZÁŽITKY ZO ZÁJAZDU NA
ČERVENÝ KLÁŠTOR – PIENINY V DŇOCH
28. 6. – 1. 7. 2019
Ako vždy! Perfektná nálada už od nastúpenia do autobusu vydržala počas celých 4 dní. Prvý deň po ubytovaní v chate Pieniny-Lesnica, sme sa vybrali na prechádzku do poľskej osady Szczawnice./
Štiavnica/ Pri večeri p. majiteľ chaty podľa zvyklosti nás prvítal
goralskou slivovicou a porozprával o tomto kraji, jeho tradíciach
i zaujímavostiach.
V sobotu sme mali obhliadku gotického kartuzianského kláštora. V múzeu je expozícia skutočných historických skvostov,
svedčiacich o živote kartuzianskych a kamuldulských mníchov
v Červenom Kláštore. Nádherná prírodná scenéria Národného
parku Pieniny sa nám naskytla počas splavu po Dunajci. Neskôr
po obede sme ešte s nostalgiou absolvovali návštevu pútnického
miesta Litmanovej.
V nedeľu sme prezreli historickú časť Kežmarku, obohatenú
odborným výkladom sprievodcu. Pokračovali sme návštevou najmladšieho skanzenu, ale veľmi bohatého na staré krajové artefakty
a prezreli sme si stredoveký Ľubovniansky hrad. Počasie nám prialo, výhľad bol prekrásny. Pred večerou nám majiteľ chaty pripravil
prekvapenie. Našu p.podpredsedníčku Alenku Ritomskú tak, ako
káže tradícia a ,,regula,, pasoval za goralku. Zaspievať ,,Goralu
či ci ne žal,, goralský klobúk a vypiť pohárik goralskej slivovice.
Zahanbiť sme sa veru nedali a nálada gradovala.
Výborný relax sme si v pondelok užili na termálnom kúpalisku Vrbov. Obohatení o nové dojmy, zážitky sme sa vo večerných
hodinách šťastne vrátili domov. Vďační sme boli p. predsedníčke
Z. Škopekovej aj celému výboru ZO SZTP za veľmi dobre zorganizovaný aj tématicky naplnený výlet.
Text: Alena Nemcová
Foto: Alena Ritomská
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ŠPORTUJEME
Dňa 5. 9. 2019 sme sa zúčastnili na športovom dni. Športový deň sa konal v reštaurácii „KVARTETO“. Zúčastnilo sa 63 členov
Slovenského zväzu telesne postihnutých,
Základná organizácia č. 31 v Humennom.
Počasie bolo ako na objednávku – perfektné. Naši členovia sa porozprávali s priateľmi a pri tom si aj zašportovali.
Súťažilo sa v štyroch disciplínach – hod
granátom, šípky, kop lopty do brány a vedomostná. Po športovaní sme si dali guľáš.
Keď sme si oddýchli, nasledovala tombola
a vyhodnotenie našich športových zdatnosti. Niekomu sa darilo v tombole a nie-

komu v športe. Ale všetci sme boli v dobrej
nálade a radi, že sme sa mohli trochu zabaviť a stretnúť sa.

Mária Rusinková
predseda SZTP ZO č. 31 Humenné

LEVOČA
Po posilnení sme mali prehliadku mesta so sprievodcom. Navštívili
sme Chrám svätého Jakuba, kde sme videli majstrovské dielo Majstra Pavla. „Hlavný oltár“. Táto prehliadka sa nám veľmi, veľmi páčila.
Potom sme mali možnosť spoznať mesto jednotlivo. O 17.00 hod. bol
odchod. Bol to krásny výlet.

Chodili sme na prechádzky a výlety po
okolí Jánskej doliny, objavovali – pre mňa
osobne prvý krát kúsok nášho malého Slovenska. A tak sme sa ocitli aj v záhrade niniatúr „PARK MINISLOVENSKO“. Ani sme
sa nenazdali a strávili tam celé popoludnie.
Večer sme trávievali unavení a dobre nasýtení domácou stravou na terase, počúvali
zurčanie potoka a vtáctvo ako zvoláva svojich na spánok... Po spadnutí tmy sme sa
presúvali do izieb alebo do spoločenskej
miestnosti, kde sme sa rozprávali, prebera-

li kto čo zažil, aký mal dojem alebo len tak
o živote a pod... Skrátka bolo nám spolu
tých pár dní dobre, svoji nesvoji cítili sme
sa ako jedna rodina. Boli tam žienky z horehronia, ktoré rady spievali a spievajú a po
večeroch sa ozýval krásny spev jednotlivcov, ale aj spoločne.. sme sa zapájali...
Teším sa na ďalšie rekondície či rôzne
výlety v kruhu našich členov...

My, členovia z Petržalky,
veľmi dobre sa máme,
rekondičný pobyt absolvovali sme
v Liptovskom Jáne.
Penzión Galanto v nádhernom
horskom prostredí nachádza sa,
s radosťou sa tam opäť vrátime
o rok zasa.
Henrich Slaušek

Katarína Voleková OC BA – Petržalka

V HOKOVCIACH
Slovenský zväz telesne postihnutých – Okresné centrum Humenné za ﬁnančnej pomoci mesta Humenné a daru od Ing. Ondreja
Múdreho dňa 27. 8. 2019 zorganizovali výlet do Levoče. Zúčastnilo sa na ňom 120 členov našich základných organizácii. Odchod
bol o 6.30 hod. Cestou sme sa zastavili v Prešove, kde sme sa
občerstvili. Do Levoče sme dorazili pred 9.30 hod. O 10.00 hod.
sme na Mariánskej hore zúčastnili svätej omše a kto chcel mohol
si vykonať aj svätú spoveď. Potom bol čas na obed v reštaurácii
„Levočský Gastrodom“.

Tento rok sa mi darí chodiť s členmi SZTP
na pobyty. Využila som možnosť isť aj
s vnúčatami v júli na týždeň do Hokoviec.
Túto možnosť využilo ešte ďalších našich
5 členov s vnúčatami. Pridali sme sa k Majke Trenčíkovej a jej Malackám. Bolo nám
úžasne: 3x denne strava a dva bazény.

SZTP OC Humenné
predseda Jozef Levko

NA VÝLETE
Na začiatok júna nám vybavila naša
predsedníčka OC SZTP pár dní oddychu
v malebnom penzióne v Liptovskom Jáne.
Zúčastnilo sa nás 10 členov, ale v iných termínoch sa tam chystali aj ďalší naši členovia, ktorí to tu už poznajú a radi sa vracajú.
Dni nám spríjemňovalo pekné počasie
(priam krásne, len s jednou malou búrkou,
ktorú sme prečkali ako ináč – na kofole).
Doma nám závideli, veď sa trápili s tropickými horúčavami.

Deti mali raj a starí rodičia tiež, keďže deti
boli spokojné. Týždeň ubehol ako voda.
V predposledný deň nášho leňošenia sa
začali schádzať motorkári na svoj 10. ročník ROUTE 66.
To bolo radosti v detských očkách, obliehania motoriek deťmi, ale aj dospelými.

V deň odchodu mali niektorí to šťastie sa
odviesť (patril medzi nich aj môj vnúčik) na
parádnej motorke. Ďakujeme za príjemný
pobyt a už sa teším, čo nám ponúknu na
budúce leto.
Katarína Voleková OC BA – Petržalka

Z ČINNOSTI OC SZTP BRATISLAVA PETRŽALKA
KREMNICA je mesto krásne
a tá... nádherná príroda
no, niečo úžasné.
Raz do roka do KREMNICE
sa nám vôbec ísť neťaží!
Aby sme sa mohli zúčastniť
na celoslovenskej súťaži

Tak v krátkosti – zúčastnili sme sa folklórneho festivalu v Detve ale aj na Orave
v Zuberci.

sme zaspievali piesne v rusínskom jazyku
a obdržali diplom. Ďalší diplom som obdržala za spev – 2.miesto.

Nevynechali sme ani plánované jednodňové výlety na obhliadku výstavy
„Svet, ako ho vidíme my“..., ktoré sa konali
v Partizánskom a v Leviciach.

Potešilo nás to a ďakujeme, srdečne
nám pravicu stisli aj naši členovia Betka,
Hanka, Ivan z OC, ktorí boli prítomní...

Henrich Slaušek
Tak takto si vo veršoch zaspomínal na
príjemný pobyt náš básnický člen, dobré?
Že...?
Veru. Prekrásne slnečné obdobie leta
naši členovia využili rôzne – rekondičné
pobyty, kultúrne a folklóne podujatia...

Taktiež sme sa zúčastnili prehliadky
Hradu Červený Kameň v sprievode milej
sprievodkyne, ktorá nás ozaj podrobne
informovala o vývoji a histórii hradu...
Kremnická barlička – čo dodať... opäť
sme sa zúčastnili na súťaži a s radosťou sa
stretli so všetkými zúčastnenými tejto akcie. Ja, moja maličkosť a Henrich Slaušek

Čo dodať na záver? Že toto letné obdobie sa nieslo v kultúrnom duchu... ale ešte
aj bude pokračovať... a veru sme pripravení.
Aby som nezabudla dodať, máme aj
členov, ktorí sa venujú rôznym športovým
aktivitám a veru sú dobrí, vážne dobrí. Tak
touto cestou im srdečne blahoželám.
Kmeťová Zdena
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SZTP V BARDEJOVE
Takí sme my...

VÝLET NA MORAVU

Slovenský zväz telesne postihnutých v Bardejove vyvíja svoju činnosť na úrovni mesta a okresu. Rada SZTP je 13-členná. Takmer
tridsať rokov je predsedom Ing. Benjamín Tamaš. Pracujeme podľa
plánu činnosti, ktorý navrhuje rada a schvaľuje členská schôdza.
Rada sa stretáva jedenkrát mesačne.
Máme vlastné priestory, ktoré využívame na stretnutia rady,
oslavy jubilantov a pre členov. Rok začíname výročnou členskou
schôdzou a plesom, ktorý je už známy verejnosti. Do plesovej
tomboly nám prispievajú malými vecnými darmi miestni podnikatelia. Výťažok z plesu máme na bežnú činnosť napríklad aj na
pohostenie oslávencov.

Dňa 17. 9. 2019 sa tridsaťdeväť členov
Slovenského zväzu telesne postihnutých
Základnej organizácie č. 20 z Trnavy zúčastnili jednodňového výletu na Moravu do
mestečka Milotice.
Cieľom bola návšteva zámku a priľahlých nádherných záhrad a parku.
Expozícia zámku je zaujímavá pre každú
vekovú skupinu a pri pomoci našich pozorných pomocníkov ju zvládli aj zdravotne
znevýhodnení členovia a dokonca, čo nás
veľmi potešilo aj naša vozíčkarka Gabika
Hrašnová.

Dozvedeli sme sa veľa nových informácii zo sveta a života bývalých majiteľov
zámku, prekvapilo nás aj to, ako disciplinovane dodržiavali každodenný poriadok
či už pri stolovaní a trávení voľného času
a aj ich šetrnosť pri výchove detí a hospodárení. Dieťa zámockých pánov napr. malo
jednu hračku a keď sa pokazila, dali im ju
opraviť, ale bola mu vrátená až na narodeniny. Všetky potraviny, ktoré sa na zámku
používali, boli iba tie, čo boli dorobené
a ulovené v okolí zámku.
Po prehliadke sa naši členovia prezliekli
do historických kostýmov a fotografovali

sa na pamiatku. Dámy sa cítili ako zámocké
panie a nezaostali ani páni.
Na spiatočnej ceste sme sa zastavili
v Skalici, prezreli sme si mesto, ktoré žilo
prípravami na slávnosti – Skalické dni 2019,
ochutnali sme skvelý Skalický trdelník
a šťastne unavení sme odchádzali domov.
Iveta Szabová
SZTP ZO č. 20 Trnava

KÚPEĽNO-REHABILITAČNÝ POBYT A KONFERENCIA ČLENOV
OKRESNÉHO CENTRA SLOVENSKÉHO ZVÄZU TELESNE
POSTIHNUTÝCH DUNAJSKÁ STREDA V PATINCIACH
Wellness Hotel Patince ****
Vedenie Okresného centra Slovenského zväzu telesne postihnutých Dunajská
Streda v dobe od 02. 09. 2019 do 06. 09.
2019 zorganizovala pre svojich členov kúpeľno-rehabilitačný pobyt a konferenciu
v areáli prekrásneho objektu pri obci Patince: Wellness Hotel Patince****.
Počas krásneho pobytu členovia organizácie si príjemne oddychli. Vládla veľká
spokojnosť tak so stravou, ubytovaním,
wellnesom, ako aj s hotelovým personálom. Aj touto cestou sa im chceme poďakovať.
Konferenciu otváral súčasný predseda
Okresného centra SZTP Dunajská Streda,
pán Štefan Papp. Boli prítomní aj predsedovia troch základných organizácií SZTP,
a to:
• Eugen Jakus – predseda Základnej organizácie SZTP č. 47 Dunajská Streda,

• Ferenc Fehér – predseda Základnej organizácie SZTP č. 769 Šamorín,
• Lóránt Dudás – predseda Základnej organizácie SZTP Jahodná.

Každý rok nám na základe predloženého projektu prispieva
mesto Bardejov na konkrétne ročné aktivity, pán primátor nám
pomáha tiež. Mestský podnik Bardterm nám poskytuje týždenný
hodinový vstup do bazénu pre členov.
Naše aktivity sú rôznorodé, ale pravidelne v zimných mesiacoch organizujeme zájazdy na divadelné predstavenia do Košíc
a Prešova. V letných mesiacoch organizujeme zájazdy na termálne
kúpaliská do Maďarska a druhý rok už aj do Poľska, kde máme
veľmi blízko, lebo sme pohraničný okres. Kultúrno – spoločenské
aktivity, ktoré sa uskutočňujú na území mesta a sú pre nás atraktívne, oznamujeme členom prostredníctvom telefónu.

V závere chcem vyzdvihnúť aj mimoriadne aktivity nášho člena výboru, Daniela Kukľu, ktorý je aktívny športovec – slovenský
paralympionik handbiker s mnohými oceneniami aj zo svetových
súťaží.
PaedDr. Krajňáková, členka rady

13. ROČNÍK BENEFIČNÉHO KONCERTU
„OD SRDCA K SRDCU“
Za krásneho slnečného počasia sa v nedeľu, 22. septembra 2019 schádzali členovia Základnej organizácie Slovenského
zväzu telesne postihnutých, obyvatelia
obce i okresu Čadca do Kultúrneho domu
v Oščadnici. Tu sa konal 13. ročník beneﬁčného koncertu „Od srdca k srdcu“,
ktorý organizovala Základná organizácia
Slovenského zväzu telesne postihnutých
s ﬁnančnou podporou obce Oščadnica,
Žilinského samosprávneho kraja a Minis-

Medzi prítomnými boli aj ďalší funkcionári Okresného centra SZTP Dunajská
Streda. Počas konferencie pán Papp oboznámil všetkých prítomných s dôležitými
udalosťami, s novými predpismi a podujatiami, ktoré by mohli byť dôležité pre
spoločenský, kultúrny a sociálny život nás
všetkých. Spolupráca a priateľstvo členov
uvedených organizácií sa aj vďaka tomuto
pobytu dostala na vyššiu úroveň.
Bol to nezabudnuteľný zážitok v kruhu
dobrých priateľov a cenných ľudí s veľkou
dušou.
Mgr. Gabriel Farkas
predseda kontrolnej komisie OC SZTP DS

Štyria členovia našej rady, počas mesiacov jún, júl a august
2019 zisťovali bezbariérovosť v meste Bardejov a v Bardejovských
kúpeľoch. Každý člen rady sa snaží, v rámci svojich možností
a schopností podieľať sa na kvalitnom fungovaní nášho zväzu.
Snažíme sa, aby naši členovia boli informovaní aj o zmenách v zákonoch, príspevkoch a o sociálnej pomoci obce a štátu.

Hostia koncertu

terstva kultúry SR, v spolupráci Kysuckého
kultúrneho strediska v Čadci.
V hľadisku sedeli starosta obce Oščadnica Ing. Marián Plevko, riaditeľka KKS
v Čadci Mgr. Silvia Petreková, riaditeľka
Ruského centra vedy a kultúry v Bratislave Inna Kuznetsová, hostia družobných
organizácii ZO SZTP z Dolného Kubína
pod vedením Gabriely Florekovej a Ruženky Sekerkovej, ZO SZTP Zborov nad

Bystricou pod vedením Anny Droščákovej
a ZO SZTP Čadca pod vedením Heleny
Kultánovej. V strhujúcom programe, ktorý
vynikajúco moderovala Katka Borisová,
sa predstavili Folklórny súbor DREVÁR,
Heligonkári Jarky Jelínkovej a ženský spevácky súbor VRCHÁRKY. Zaplnenej sále
sa milými slovami prihovoril starosta obce
Oščadnica Marián Plevko. Vyjadril obdiv
myšlienke koncertu – pomáhať umením
sirotám a zdravotne postihnutým deťom
a vzdali hold mladým i tým skôr narodeným folkloristom. V závere nádherného
koncertu poďakoval starostovi obce za
výbornú spoluprácu, sponzorom, všetkým
účinkujúcim, divákom za peknú atmosféru,
mediálnym partnerom RTVS – Regina, MY
KYSUCE, MY KYSUCK0 noviny, TP +TP,
zvukárovi Petrovi Svrčkovi, pracovníkom
OU v Oščadnici ako aj moderátorke Kataríne Borisovej predseda Jozef Křivánek.
Vyzdvihol aj pomoc a poďakoval členom
výboru ZO SZTP: Terézii Hamackovej, Štefanovi Špalkovi, Anne Kočí, Márii Gletovej,
Marte Ondruškovej, Margite Lysíkovej, Milanovi Kozákovi, Jozefovi Grigovi.
„Nezatvárajme oči, majme ich stále otvorené, dívajme sa vôkol seba a zistíme, že
tých, ktorí potrebujú našu pomoc, je veľa.
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VAŠA KRÍŽOVKA

I keď naša pomoc je ako kvapka v mori, ale
milión kvapiek robí more. Pomôžte a pomáhajte. Raz tú pomoc možno bude potrebovať niekto z vás. Keď za človeka hovorí
srdce, je to viac, ako keď hovorí jazyk“ – zakončil svoj príhovor Jozef Křivánek.

CITÁT – Publius Ovidius Naso rímsky básnik 43 - 17 pred n. l.

Z výťažku dobrovoľného vstupného
kúpia organizátori oščadnickým zdravotne
postihnutým deťom, sirotám a sociálne odkázaným deťom v obci potravinové baličky
a školské potreby. VEĽKÉ ĎAKUJEM VÁM .
Jozef Krivánek,
predseda ZO SZTP v Oščadnici

Deti heligonkári Jaroslavy Jelínkovej

BLAHOŽELÁME
Členovia Krajskej
rady SZTP Bratislava,
menovite
Ján EČERY, Anna
HOLECOVÁ, Štefan
ŠUTTA
sa v týchto dňoch dožili
krásneho životného
jubilea.
Pán Ečery – 60 rokov,
pani Holecová – 80 rokov
a pán Šutta – 65 rokov.
Za ich dlhoročnú prácu vo funkcii predsedov ZO SZTP,
členov Krajskej rady SZTP Bratislava, Štefan Šutta aj
predsedu Okresného centra SZTP Pezinok, im patrí
veľké poďakovanie.
Ďakujeme za úspešnú, dlhoročnú a plodnú prácu
v prospech členov Slovenského zväzu telesne
postihnutých, nielen vo svojom regióne ale aj vo vyšších
orgánoch SZTP.
Pevné zdravie, veľa lásky,
spokojnosť a pohodu,
šťastný život bez starostí
a vždy dobrú náladu.
A veľa elánu v ďalších aktivitách
pre občanov telesne a zdravotne
postihnutých praje
Mária Trenčíková
členovia Krajskej rady SZTP Bratislava
Redakčná rada TP+TP

Kytice ruží vám k sviatku posielame,
a že sú zo srdca, povedať chceme,
veľa krásnych želaní pre vás máme,
zdravie, šťastie, pohodu čo smútok a bolesť láme.
V tomto roku sa dožila významného životného jubilea
70-tich rokov predsedníčka Okresného centra SZTP
v Ružomberku Editka Haluzová, ktorá už viac ako
dvadsať rokov aktívne pracuje v základnej organizácii
Ružomberok.
Milá Editka, členovia krajskej rady v Žiline Ti želajú hodne
zdravia, šťastia, rodinnej pohody a ešte veľa síl do ďalšej
záslužnej práce pre telesne postihnutých.
SZTP Okresná rada v Žiline chce touto cestou
zablahoželať svojim jubilantom.
70 rokov
Marienke Papánkovej – dlhoročnej predsedníčke ZO
SZTP Bytča,
Danke Durajovej Mgr., – predsedníčke ZO SZTP Rajec.
I napriek veku sú veľmi aktívne v práci pre telesne
postihnutých.
65 rokov
Marienke Fedorovej, Ing. – zo ZO SZTP Dlhé Pole, kde
pôsobí dlhé roky ako predsedníčka.
Želáme im veľa zdravia, šťastia, radosti, rodinnej pohody
a ešte veľa síl a entuziazmu na prácu pre telesne
postihnutých.
Nech im život prinesie ešte veľa príjemných chvíľ v kruhu
rodiny, ale i v kruhu členov ich organizácií.
Marika Antalová
K blahoželaniu sa pripája aj Redakčná rada TP+TP.

Tajnička z 2/2019 – Že jeho najlepší deň ešte len príde.
Matilda Olbrichtová, Kremnica, J.Horvátha 904/38B ; Terézia Gulčíková, Slaškov 666, okr. Čadca
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JE VÁM DOMA
PRITESNO?

VYUŽITE NÁŠ
R
VÝHODNÝ ÚVE

Netlačte sa, keď nemusíte!
Dajte šancu nápadom a zväčšite si priestor. Vďaka PSS môžete mať väčší
byt či dom. Alebo sa pohrajte s prestavbou súčasného bývania a objavte
jeho nečakané možnosti. Prípadne vymeňte svoje staré zariadenie za nové.
Financovať môžete:
•
•
•

kúpu nehnuteľnosti
rekonštrukciu alebo prestavbu
vybavenie domácnosti

www.pss.sk

