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VESELÉ VIANOČNÉ SVIATKY!

DÔCHODKY PO NOVOM

ZO ŽIVOTA ORGANIZÁCII



Pani zima v tomto roku trochu zaspala
a snehovú perinu si ešte nerozostlala.
Ale predsa – blížia sa vianočné sviatky,
každý sa pripravuje robia sa poriadky.

Vianoce sú predo dvermi, vidieť to na každom kroku,
veď sú to pre všetkých, najkrajšie sviatky v roku.
Obchody sú plné tovaru, prekvapení, ponúk, 
všade vládne zhon a veľký predvianočný ruch.

Preto prenesme sa aj my do nálady sviatočnej
a pochutnajme si na kapustnici vianočnej.
Nech tu dnes úsmev a dobrá nálada panuje
a pohárik zlatistého moku nech všetkých zahreje.

Chcem Vám všetkým zaželať pri tejto príležitosti,
by ste v rodinách prežili sviatky v spokojnosti.
Nech sú Vianoce plné pokoja a vzájomnej lásky,
nech úsmev detí a vnúčat vyhladí všetky vrásky.

Prajem Vám všetkým Vianoce plné radosti,
veľa šťastia, porozumenia a zdravia hojnosti.
Nech vianočná koleda všetkých rozospieva,
nech sa do Vašich sŕdc plameň lásky vlieva.
Zabudnite na všetko, na nešváry, nezhody,
doprajte si aspoň v tieto dni dobrej pohody.
Nech srdce Vaše láskou k blízkym pookreje,
nech Vás šťastie, zdravie, radosť 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.

VIANOCE 2019

Anna Jacková, Partizánska Ľupča
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V týchto dňoch v každej domácnosti hlavnou témou je vianočná 
výzdoba, kupovanie a balenie darčekov, pečenie koláčov. Je tu 
obdobie adventu, počas ktorého sa kresťania pripravujú na oslavy 
vianočných sviatkov.

Advent sa začína 1. adventnou nedeľou, teda nedeľou medzi 
27. novembrom a 3. decembrom a je zároveň začiatkom cirkevné-
ho roka. Advent sprevádza adventný veniec ozdobený štyrmi svie-
cami, ktoré zodpovedajú počtu adventných nedieľ. Farby sviečok 
najčastejšie sú tmavomodré alebo fi alové, symbolizujúce liturgické 
farby adventných nedieľ.

Prvá sviečka na adventnom venci, ktorá sa zapaľuje na prvú 
adventnú nedeľu, je „železná“ a jej meno je „nádej“. Druhá je 
„bronzová“ a názov má „mier“. Tretia je „strieborná“ a volá sa 
„priateľstvo“. No a tá štvrtá, ktorá sa zapaľuje na štvrtú adventnú 
nedeľu, je „zlatá“ a jej názov je „láska“. Sviečky sa vždy zapaľujú 
v smere hodinových ručičiek.

Adventné obdobie končí po západe slnka na Štedrý večer. Ten-
to špeciálny večer je vyústením Štedrého dňa, posledným dňom 
prípravy na vianočné sviatky. Štedrý deň ako taký patrí ešte do 
adventu a s „východom“ prvej večernej hviezdy začínajú Vianoce. 
Najkrajšie sviatky v roku si snáď ani nevieme predstaviť bez tradič-
ných symbolov, ktorými sú vianočný stromček, oblátky, celodenný 
pôst, štedrá večera, adventný veniec, vianočná ruža, vianočný 
Betlehem, adventný kalendár, pieseň Tichá noc...

Počas Vianoc myslíme na tých, na ktorých nám naozaj záleží. 
I keď sa nám nepodarí každému osobne pošepkať tiché vianočné 
priania, stále môžeme svoje želania pošepkať do zimného vánku 
a ten ich roznesie do všetkých kútov k našim blízkym. Posielam 
jedno takéto želanie so všetkým najlepším i smerom k vám. Krásne 
vianočné sviatky prajem!

Mgr. Oľga Bohuslavová
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•  Od januára sa zvyšujú všetky minimálne penzie takmer o 50 eur.
•  Dôchodkový vek sa už určuje podľa tabuľky, ktorá zohľadňuje 

aj počet detí a má strop 64 rokov.
• Dôchodky sa automaticky valorizujú.
•  Tohtoročné vianočné príspevky budú dvojnásobné, už v de-

cembrovom termíne ich dostane viac penzistov ako doteraz.

STROP NA DÔCHODOK

Štát určil dôchodkový vek všetkým poistencom. Do Ústavy SR 
sa dostala formulácia, že vek potrebný na vznik nároku na prime-
rané hmotné zabezpečenie v starobe nesmie presiahnuť 64 rokov.

Tento strop sa zníži podľa toho, koľko detí ženy (v niektorých 
prípadoch aj muži) vychovali. Ak mali jedno dieťa, vek odchodu 
do dôchodku sa skráti o šesť mesiacov na 63 rokov a 6 mesiacov.

Ak vychovali dve deti, dôchodkový vek sa skráti o jeden rok na 
63 rokov. Ženy, ktoré vychovali tri a viac detí, budú môcť o penziu 
požiadať jeden a pol roka pred dovŕšením veku 64 rokov, teda 
vtedy, keď dosiahnu vek 62 rokov a 6 mesiacov.

Podmienky výchovy jedného a toho istého dieťaťa môžu spl-
niť matka aj otec, ale nie súčasne. Platiť bude zásada, že to isté 

obdobie výchovy toho istého dieťaťa bude možné zohľadniť len 
jednému z nich. Ak dieťa vychovali manželia v tom istom období 
spolu, jeho výchova sa zohľadní prednostne žene. Ak žena zomrela 
pred dosiahnutím dôchodkového veku, výchova dieťaťa sa zapo-
číta mužovi.

Jednou z podmienok výchovy je napríklad to, že sa poistenec 
staral o dieťa najmenej desať rokov, kým dieťa nenadobudlo pl-
noletosť, alebo najmenej päť rokov, ak sa o dieťa začal starať po 
dovŕšení jeho ôsmich rokov.

Znížený dôchodkový vek poistencov, ktorí odpracovali potreb-
ný počet rokov v zamestnaní zaradenom do I. pracovnej kategórie 
a I. a/alebo II. kategórie funkcií, zostáva zachovaný.

Čo mení dôchodkový strop:
•  Zrušilo sa naviazanie dôchodkového veku na vývoj strednej 

dĺžky života.
•  Dôchodkový vek jednotlivých ročníkov je pevne stanovený 

zákonom podľa počtu detí až do dosiahnutia stropu 64 rokov.
•  Mení sa aj „základný“ dôchodkový vek mužov z ročníkov 1960 

– 1965.
•  Zvýši sa počet dôchodcov, ktorí budú poberať nižší dôchodok 

dlhší čas.

DÔCHODKY PO NOVOM (OD 1. 1. 2020)

DÔCHODKOVÝ VEK PO ZAVEDENÍ STROPU

Rok narodenia 
poistenca

Muž Žena Žena, ktorá 
vychovala 
jedno dieťa

Žena, ktorá 
vychovala 
dve deti

Žena, ktorá 
vychovala tri deti 
alebo štyri deti

Žena, ktorá vychovala 
päť detí alebo 
viac detí

1943 a menej 60r 57r 56r 55r 54r 53r

1944 60r 9m 57r 56r 55r 54r 53r

1945 61r 6m 57r 56r 55r 54r 53r

1946 62r 57r 56r 55r 54r 53r

1947 62r 57r 9m 56r 55r 54r 53r

1948 62r 58r 6m 56r 9m 55r 54r 53r

1949 62r 59r 3m 57r 6m 55r 9m 54r 53r

1950 62r 60r 58r 3m 56r 6m 54r 9m 53r

1951 62r 60r 9m 59r 57r 3m 55r 6m 53r 9m

1952 62r 61r 6m 59r 9m 58r 56r 3m 54r 6m

1953 62r 62r 60r 6m 58r 9m 57r 55r 3m

1954 62r 62r 61r 3m 59r 6m 57r 9m 56r

1955 62r 76d 62r 76d 62r 76d 60r 3m 58r 6m 56r 9m

1956 62r 139d 62r 139d 62r 139d 61 r 59r 3m 57r 6m

1957 62r 6m 62r 6m 62r 6m 61r 9m 60 r 58r 3m

1958 62r 8m 62r 8m 62r 7m 62r 1m 60r 9m 59r

1959 62r 10m 62r 10m 62r 8m 62r 5m 61r 6m 59r 9m

1960 63r 63r 62r 10m 62r 9m 61r 10m 60r 6m

1961 63r 2m 63r 2m 63r 63 r 62r 2m 61r 3m

1962 63r 4m 63r 4m 63r 2m 63 r 62r 6m 61r 7m

1963 63r 6m 63r 6m 63r 4m 63 r 62r 6m 61r 11m

1964 63r 8m 63r 8m 63r 6m 63 r 62r 6m 62r 3m

1965 63r 10m 63r 10m 63r 6m 63 r 62r 6m 62r 6m

1966 a viac 64r 64r 63r 6m 63 r 62r 6m 62r 6m
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XXIII. BENEFIČNÝ KONCERT 
SZTP V BRATISLAVE

DÔCHODKOVÝ VEK PRE MUŽOV

Rok narodenia poistenca Muž, ktorý vychoval 
jedno dieťa

Muž, ktorý vychoval 
dve deti

Muž, ktorý vychoval 
tri deti alebo viac detí

1958 62r 8m 62r 8m 62r 6m

1959 62r 10m 62r 10m 62r 6m

1960 63r 63r 62r 6m

1961 63r 2m 63r 62r 6m

1962 63r 4m 63r 62r 6m

1963 a viac 63r 6m 63r 62r 6m

VALORIZÁCIA DÔCHODKOV OD 1. 1. 2020

Starobné dôchodky sa od začiatku budúceho roka zvýšia naj-
menej o deväť eur a predčasné starobné dôchodky o minimálne 
8,70 eura. Informoval o tom hovorca Sociálnej poisťovne Peter 
Višváder. Starobné penzie vyššie ako 310,30 eura a predčasné 
starobné dôchodky nad 300 eur však stúpnu percentuálne, a to 
o 2,9 %.

PORASTÚ AJ ĎALŠIE DÔCHODKY

Invalidné penzie s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárob-
kovú činnosť o viac ako 70 % pôjdu nahor najmenej o 7,60 eura. 
Ak tento druh dôchodku bude vyšší ako 262 eur, zvýši sa o 2,9 %. 

Invalidné dôchodky pri miere poklesu schopnosti vykonávať zá-
robkovú činnosť pod 70 % vzrastú aspoň o 4,30 eura, o 2,9 % sa 
zvýšia v prípade, ak presiahnu 148,20 eura.

Vdovské a vdovecké dôchodky sa od začiatku budúceho roka 
zvýšia najmenej o 5,80 eura. Ak tieto penzie budú vyššie ako 200 
eur, stúpnu o 2,9 %. Sirotské dôchodky majú garantované zvýše-
nie aspoň o 2,70 eura. O 2,9 % pôjdu nahor vtedy, ak presiahnu 
93,10 eura.

O ZVÝŠENIE NEBUDE POTREBNÉ ŽIADAŤ

O zvýšenie dôchodku nebude potrebné žiadať, poberatelia 
dôchodkov dostanú zo Sociálnej poisťovne písomné rozhodnutie

Bolo krásne nedeľné popoludnie 20. ok-
tóbra 2019, keď sa členovia a priatelia 
SZTP z celého Slovenska pricestovali do 
metropoly Bratislavy do Istropolisu na 
XXIII. ročník benefi čného koncertu SZTP.

Koncert bol realizovaný s fi nančnou 
podporou Ministerstva kultúry Slovenskej 
republiky v rámci programu Kultúra znevý-
hodnených skupín obyvateľstva 2019. Kaž-
doročne všetci umelci svoj talent a umenie 
venujú zo srdca všetkým účastníkom bez 
nároku na honorár.

Po úvodnom vystúpení detského fol-
klórneho súboru Červené jabĺčko slova sa 
ujal moderátor koncertu herec Juraj Bača, 
ktorý dal slovo predsedníčke SZTP Ing. 
Monike Vrábľovej. Vo svojom príhovore pri-
vítala všetkých členov, priateľov a umelcov, 
ktorí vystúpili bez nároku na honorár.

Po slávnostnom zahájení program 
pokračoval šarmom moderátora, ktorý 
zaspieval pieseň od Duchoňa a zároveň 
pozval na pódium začínajúcich spevákov, 
manželský pár Paulínku a Mareka Bedná-

rikovích. Prekrásne melódie talianskych 
operných skladieb vyvolal obrovský aplauz 
v sále, pre mnohých aj slzy dojatia hneď 
v samom začiatku koncertu. Po nich na 
scénu prišla herečka a speváčka, členka 
divadla Nová scéna Dominika Richte-
rová, ktorá v inom žánri spevu obohatila 

GARANTOVANÉ PEVNÉ SUMY ZVÝŠENIA DÔCHODKOV OD 1. JANUÁRA 2020

Dôchodok vyplácaný 
v plnej sume

Zvýšenie najmenej o Dôchodok vyplácaný 
v sume jednej polovice

Zvýšenie najmenej o

starobný 9,00 eura starobný 2,70 eura

predčasný starobný 8,70 eura predčasný starobný 3,20 eura

invalidný s mierou poklesu nad 70 % 7,60 eura invalidný s mierou poklesu nad 70 % 2,90 eura

invalidný s mierou poklesu do 70 % 4,30 eura invalidný s mierou poklesu do 70 % 1,80 eura

vdovský a vdovecký 5,80 eura vdovský a vdovecký 2,50 eura

sirotský 2,70 eura sirotský 1,40 eura

Pre TP + TP spracoval: ekonomické oddelenie RC SZTP, Zdroj: Sociálna poisťovňa
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program. Nasledovali pesničky v podaní 
kubánskej speváčky Janelys Fernández 
Diaz s tanečnicou Niurka Pita Alvero a ná-
lada gradovala.

Po duete Juraja Baču a Dominiky Rich-
terovej nasledovalo losovanie rehabilitač-
ných pobytov. Šarmantný moderátor Juraj 
Bača pozval na javisko usporiadateľku 
tohto podujatia, riaditeľku SZTP Mgr. Oľgu 
Bohuslavovú, aby vylosovala za pomoci 
detičiek Barborky a Kristiána troch šťast-
ných výhercov kúpeľných pobytov (Avena 
Liptovský Ján, hotel Park Hokovce, Kúpele 
Sklené Teplice).

Na scénu opäť prichádzajú deti z folklór-
neho súboru Červené jabĺčko, po nich spe-
vácky súbor Malinka z Malaciek. Program 
pokračoval vo veselom rytme skupiny Ak-
cent Lice pesničkami Hej sokoly, Mariša 
pusu daj, kde sa pridalo aj obecenstvo. 
Záver patril skupine Hergottovcom, ktorí 
svojimi rezkými melódiami obohatili toto 
podujatie. Záverečné slovo patrilo mode-
rátorovi Jurajovi Bačovi a predsedníčke 

SZTP Ing. Monike Vrábľovej, ktorá poďako-
vala riaditeľke SZTP za prípravu koncertu 
a všetkým umelcom za krásne vystúpenie.

Za prekrásny nedeľný program chcem 
v mene všetkých členov poďakovať všet-
kým, ktorí svojou mravenčou prácou počas 
niekoľkých týždňov vynaložili veľa úsilia, 
aby taký skvelý priebeh koncertu sa mo-
hol uskutočniť, ďalej sponzorom, ktorí po-
mohli zabezpečiť toto náročné podujatie: 
Istropolis Bratislava, kvetinárstvo Orchidea 

Bratislava, Kúpele Sklené Teplice, Avena 
Liptovský Ján, Park hotel Hokovce, Dobré 
jablká Dunajská Lužná.

Vďaka patrí hlavne usporiadateľovi, 
menovite predsedníčke SZTP Ing. Moni-
ke Vrábľovej a riaditeľke SZTP Mgr. Oľge 
Bohuslavovej. Samozrejme Poďakovanie 

patrí aj všetkým umelcom za ich prekrásne 
umelecké výkony, členom OR a KR SZTP, 
ktorí zabezpečili bohatú účasť na tomto 
koncerte. Všetkým, ktorí venovali svoj 
voľný čas v prospech ľudí zo zdravotným 
postihnutím.

Dlho budeme spomínať na toto prekrás-
ne podujatie, ktoré sa mimoriadne vydarilo 
a tešíme sa na ďalšie ročníky. 

Veľa úspechov na ďalších akciách po-
riadaných SZTP.

Pavol Mrákava
člen Redakčnej rady TP+TP

UMELCI SRDCOM
Dňa 20. 10. 2019 sa členovia Okresného centra Slovenského zväzu 
telesne postihnutých Dunajská Streda zúčastnili na XXIII. ročníku 
benefi čného koncertu SZTP v Bratislave vo veľkej sále Istropolisu, 
ktorý bol na vysokej umeleckej úrovni. Jednotliví umelci vystúpili 
bez nároku na honorár. Bol to jeden z najkrajších dní, ktoré sme 
mohli prežiť a zostane v našich mysliach dlhé roky.

Za náš okres (Dunajská Streda) sa z jednotlivých ZO zúčastnilo 
celkom 60 členov. Zo Základnej organizácii SZTP č. 47 Dunajská 
Streda sa zúčastnilo celkom 40 osôb. Za bezplatnú dopravu s au-
tobusom sme vďačný primátorovi mesta Dunajská Streda pánovi 
Dr. Zoltánovi Hájosovi. Veľká vďaka.

Takáto veľká účasť je veľkým pokrokom oproti minulým rokom 
a myslíme si, že na ďalších takýchto akciách sa určite zúčastní stá-
le väčší a väčší počet členov. Informácie z tohto podujatia rýchlo 
sa dostanú do mysle ostatných členov.

Na záver sa chceme poďakovať usporiadateľom za obohatenie 
našich životov s prekrásnymi, nezabudnuteľnými zážitkami a pra-
jeme im veľa úspechov pri organizovaní podobných akcií.

Štefan Papp
predseda Okresného centra SZTP v Dunajskej Strede
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VIERA A MARTIN MAJÚ VĎAKA 
PSS NOVÝ BYT. CHCETE HO AJ VY?
Našli ste si konečne svoje vysnívané bývanie a namiesto radosti z väčšej kuchyne či krajšej 
kúpeľne je tu problém! Za svoj sen musíte zaplatiť a najlepšie hneď, aby vám ten krásny, 
svetlý byt alebo priestranný rodinný dom niekto „nevyfúkol“. Ako riešiť túto nepríjemnú 
situáciu? Po pomoc v dnešnej dobe nemusíte chodiť ďaleko! 

Pomocnú ruku nájdete na konci svojho ramena! A my dodávame, 
že aj na telefóne alebo vo vlastnom byte. Aj tam vás totiž môže 
navštíviť obchodný zástupca Prvej stavebnej sporiteľne a pomôcť 
vám s problémom, ktorý vám robí vrásky na čele. Veríme, že nájsť 
si dobré a pekné bývanie rozhodne nie je jednoduché. A keď sa 
vám to konečne podarí, nechceme, aby ste sa trápili pre fi nancie. 
U nás, v PSS, už viac ako 27 rokov pomáhame ľuďom s bývaním 
a máme v tejto oblasti bohaté skúsenosti. A rady rozdávame za-
darmo! Veríme teda, že pomôžu aj vám. 

Ako na to?
1. Pripravte si plán
2. Začnite si sporiť 
3. Vyberte si v PSS

Na to, že raz príde čas, kedy budete potrebovať svoje prvé 
alebo neskôr vynovené bývanie, je dôležité myslieť čo najskôr. Len 
tak vás v budúcnosti nič neprekvapí. Ani prírastok v rodine, či iné 
nečakané udalosti. 

POMOC NÁJDETE V PSS

„Nemyslela som si, že jeden nepríjemný úraz tak nemilo zmení 
celý môj život,“ spomína pani Viera, ktorá sa trápi s boľavou nohou. 
„Nemôžem chodiť po schodoch, je to pre mňa priveľmi namáhavé. 
Hľadám si preto byt na prízemí. A rovnako mám problém aj v kú-
peľni. Potrebujem bezbariérovú,“ povzdychla si. Jej syn rieši po-
dobný problém. „Vôbec som nečakal, že moja priateľka navrhne, 
aby sme sa vzali hneď po novom roku. Svadbu som mal v pláne 
niekedy v lete. Ale keď už to navrhla, pustil som sa do príprav, aby 
si to náhodou nerozmyslela. A jednou z vecí, ktorú musíme rýchlo 
doriešiť, je kúpa nového bytu,“ prezradil mame Martin. Našťastie 
už pred rokmi využil v Prvej stavebnej sporiteľni skvelú ponuku 
na bezpečné a výhodné zhodnocovanie svojich vkladov na účte 
stavebného sporenia. Vďaka tomu si veľmi predvídavo pripravil 
fi nančnú rezervu na fi nancovanie svojho sna o novom bývaní. 

A keďže si tam peniaze odkladal pravidelne, tak teraz vie, že ani 
splátky úveru od PSS mu nebudú robiť problém. Jeho mama sa 
tiež nemusí báť. Jej problém sa vyrieši s pomocou Prvej stavebnej 
sporiteľne, pretože u nás si starobu ctíme a úver poskytujeme aj 
seniorom. 

JEDNODUCHÁ CESTA K BÝVANIU

V PSS si môžete vybrať úver, aký najviac vyhovuje vašim po-
trebám. Ak potrebujete na kúpu alebo výstavbu bytu či rodinného 
domu väčšiu sumu peňazí, ponúkame vám úver zabezpečený 
nehnuteľnosťou. Vďaka priaznivej úrokovej sadzbe a dlhej dobe 
splatnosti bude výška mesačnej splátky prijateľná pre váš rodinný 
rozpočet. Určite vás poteší aj možnosť odkladu splátok pri neča-
kaných životných situáciách. 

Ak nehnuteľnosť nemáte, alebo ju nechcete založiť v prospech 
banky, môžeme vám poskytnúť bez zbytočného papierovania úver 
až do výšky 50 000 €. Je ideálnym riešením na modernizáciu ale-
bo prestavbu vášho súčasného bývania. Využiť ho môžete aj na 
dofi nancovanie vašich bytových potrieb.

V každej domácnosti je potrebné z času načas vymeniť náby-
tok, elektrospotrebiče alebo doplnky. Aj vy si teda môžete urobiť 
radosť a bývať krajšie už dnes – využite úver na vybavenie do-
mácnosti s priaznivou mesačnou splátkou a maximálnou výškou 
až 7 000 €. A navyše, bez potreby dokladovania účelu bločkami 
alebo faktúrami.

KDE NÁS NÁJDETE?

Viac informácií o stavebnom sporení a úveroch od Prvej 
stavebnej sporiteľne získate na www.pss.sk alebo na 
telefónnom čísle 02/58 55 58 55.
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Z ČINNOSTI ZÁKLADNEJ ORGANIZÁCIE Č. 41 SZTP 
V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI

REKONDIČNÝ POBYT 
V KÚPEĽOCH BRUSNO

Začiatkom roka 2019 sa konala výročná 
členská schôdza Základnej organizácie 
č. 41 SZTP v Spišskej Novej Vsi v reštau-
rácii hotela Preveza.

Prítomní členovia odsúhlasili členov 
Rady Základnej organizácie ako aj strán-
kové – poradenské dni, ktoré budú každý 

druhý týždeň v pondelok. Hlasovalo sa aj 
o aktivitách, ktoré sú naplánované na rok 
2019. Po odsúhlasení plánu práce predse-
da ZO č. 41 Pavol Drevko oznámil jednot-
livé termíny plánovaných aktivít. Prítomní 
mali možnosť sa prihlásiť na jednotlivé ak-
cie už po skončení výročnej schôdze. Jed-
nalo sa o akcie navrhnuté organizáciami 
Smižany, Jamník, Spišská Nová Ves. Sú to 
rekondičné pobyty v kúpeľoch Turčianske 
Teplice, Trenčianske Teplice, Luhačovice, 
Podhájska, Brusno, Hokovce, ďalej vý-
lety do okolia, nákupy do Nového Targu, 
Zakopane, športový deň, úcta k starším 
a podobne.

Doterajšie akcie, ktoré sa už uskutočnili, 
si všetci pochvaľovali a už teraz sa tešia na 
ďalšie, ktoré sa pripravujú.

Predseda ZO č. 41 SZTP informoval prí-
tomných, že štyria členovia spolupracovali 
na realizácii projektu s názvom Eliminácia 
bariér v prostredí ako cesta k nediskrimi-
nácii, ktorý realizuje Republikové centrum 
SZTP s fi nančnou podporou Ministerstva 
spravodlivosti SR. Ide o prieskum bezba-
riérovosti v mestách Spišská Nová Ves, 

Spišské Podhradie, Smižany, Markušovce, 
Levoča. 

Na záver prítomní členovia sa poďa-
kovali členom Rady ZO č. 41 za vykonanú 
prácu a zabezpečenie jednotlivých aktivít. 
V mene Rady ZO č. 41 predseda Pavol 
Drevko sa poďakoval členom za bohatú 
účasť a záujem o jednotlivé akcie a poprial 
do ďalšieho obdobia veľa zdravia, síl a po-
hody.

Rada ZO č. 41 SZTP 
v Spišskej Novej Vsi

Členovia Základnej organizácie č. 41 SZTP Spišská Nová Ves 
a z okresu Spišská Nová Ves sa zúčastnili rekondičného pobytu 
v zariadení Kúpele Brusno v počte 48 členov.

Už od nástupu boli pre nás každý deň pripravené okrem pro-
cedúr aj akcie ako napr. biliard, stolný tenis, zájazd do divadla 
v Banskej Bystrici na operu Otello, predaj prírodných minerálov 
a kameňov, výlet na salaš Zbojská a na hrad v Slovenskej Ľupči, 
prehliadka mesta Banská Bystrica, tvorivé dielne – hra s farbami, 
pleťové poradenstvo, tanečné zábavy, posedenie pri harmonike 
ako aj severská chôdza s paličkami. O každé podujatie bol obrov-
ský záujem, po každom podujatí si každý zúčastnený pochvaľoval 
akciu.

Na konci pobytu sme sa poďakovali za akcie, ktoré boli pripra-
vené. Členovia boli spokojní s ubytovaním aj stravou a pri lúčení 
sa dozvedeli ďalší termín zájazdu na to isté miesto v roku 2020.

Predseda SZTP ZO č. 41 Spišská Nová Ves pán Pavol Drevko 
v mene prítomných členov SZTP sa poďakoval manažérke Lenke 
Sokolovej, kultúrnemu referentovi, prevádzkarke ako aj celému 
personálu zariadenia za krásne dni strávené v kúpeľoch Brusno.

Tešíme sa na ďalšie stretnutie.

Vladimír Drevko, 
podpredseda ZO č. 41 SZTP SNV
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XXIV. KRAJSKÉ 
ŠPORTOVÉ HRY 
V TRENČÍNE
V sobotu, 12. októbra 2019 v Trenčianskom kraji hodnotili a osla-
vovali. Prvá základná organizácia č. 17 SZTP v Trenčíne usporia-
dala XXIV. krajské športové hry telesne postihnutých v peknom 
prostredí Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Trenčíne.

Pod hradom Matúša Čáka sa zišli členovia SZTP z celého 
kraja mesta Trenčín, aby si zašportovali a zároveň oslávili hneď tri 
výročia Prvej základnej organizácie č. 17 v Trenčíne. Záštitu nad 
celým podujatím prevzal primátor mesta Mgr. Richard Rybníček. 
Hneď pri vchode všetkých účastníkov privítali členky Rady Prvej 
ZO č. 17 Ing. Mária Barišová a Ľudmila Žúžiová s prípitkom a ma-
lým darčekom. Atmosféru slávnostného dňa zvýraznil diskdžokej 
Milan Kolibár.

Po raňajkách všetkých privítala podpredsedníčka Prvej ZO č. 17 
Ing. Tatiana Blichová – členku Republikovej rady a zároveň pred-
sedníčku Krajskej rady SZTP v Trenčíne Elenu Rónaiovú, členku 
Republikovej kontrolnej komisie SZTP zároveň hospodárku OR 
a I. ZO č. 17 v Trenčíne Ing. Máriu Barišovú, predsedu OR a zároveň 
predsedu I.ZO č. 17 Pavola Mrákavu. Ospravedlnila neúčasť pred-
sedníčky SZTP Ing. Moniky Vrábľovej a riaditeľky SZTP Mgr. Oľgy 
Bohuslavovej, ktoré z dôvodu choroby nemohli prísť.

Predseda I.ZO č. 17 Pavol Mrákava oboznámil prítomných s vý-
znamnými výročiami, pre ktoré sme sa tu zišli: dňa 3. decembra si 
pripomenieme 59.výročie Medzinárodného dňa osôb so zdravot-
ným postihnutím. Je to najväčší sviatok invalidov na celom svete, 
oslavuje sa od roku 1960 na odporúčanie Medzinárodnej organizá-
cie invalidov po banskej tragédie 26.augusta 1956 v Belgicku, kde 
prišlo o život 262 baníkov desiatych národnosti sveta. Každoročné 
pripomínanie tohto sviatku postihnutých je zároveň miľníkom hod-
notenia kvality života zdravotne postihnutých. V rámci spoločnosti, 
štátu a SZTP. Tohtoročné oslavy MDOZP sa konali 27. – 29.júna 
v Trebišove. Pri tejto príležitosti boli udelené rezortné vyzname-
nania. Pre Trenčiansky kraj boli udelené tri ďakovné listy, jedna 
strieborná a tri zlaté medaily a tri najvyššie zväzové vyznamenania 
tj. plaketa SZTP. Všetky boli odovzdané na tejto slávnosti.

Ďakovné listy SZTP:
Mgr. Richard Rybníček, primátor mesta Trenčín
Bc. Renáta Zemanovičová
Ing. Adriana Lampartová

Strieborná medaila:
Jozef Krátky

Zlatá medaila:
Ing. Milan Nemec
Anna Pastieriková
František Čaja

Plaketa SZTP:
Ing. Mária Barišová
Ing. Tatiana Blichová
Helena Štefl ovičová

Pre nás je významné aj 74.výročie založenia I. ZO v meste Tren-
čín a 29.výročie založenia SZTP. Posledné výročie tiež podstatné 
pre všetkých členov SZTP v Trenčianskom kraji a to XXIV. krajské 
športové hry SZTP. Konajú sa už 29 rokov s menšími prestávka-
mi. K slovu sa dostal športový komisár Ing. Milan Nemec, ktorý 
vysvetlil pravidlá športových súťaží a zároveň po presune do te-
locvične otvoril športové zápolenie. Účastníci boli rozdelení po 
piatych členov z každej ZO. Všetci bez rozdielu bojovali z plných 
síl. Bojovalo sa v piatych disciplínach: hod krúžkom, hod loptičkou, 
kop na bránku, šípky, streľba na bránku.

Nasledoval obed, po ktorom opäť zavládla slávnostná pohoda, 
ktorú navodil súbor harmonikárov z Opatovej. Bol to prekrásny 
umelecký zážitok.

Predseda I. ZO č. 17 Pavol Mrákava privítal primátora mesta 
Mgr. Richarda Rybníčka, ktorý vždy si nájde čas medzi nás prísť. 
Po pekných slovách opäť súbor harmonikárov pridal pár pekných 
melódii. Nasledovala ďalšia tak dôležitá povinnosť. Predsedníčka 
KR SZTP v Trenčíne Elena Rónaiová odovzdala v mene predsed-
níčky SZTP Ing. Moniky Vrábľovej rezortné vyznamenania SZTP. 
V mene všetkých ocenených sa poďakovala Ing. Tatiana Blichová.

Športový komisár Ing. Milan Nemec vyhodnotil športové dopo-
ludnie s týmito výsledkami:

Hod krúžkom:
1. Zuzana Mošková ZO Trenčianska Teplá
2. Vlasta Ostrovská ZO Nové m/Váhom
3. Viera Dugová  ZO Myjava

Hod loptičkou:
1. Ján Ondreják ZO Trenčianska Teplá
2. Alena Greguštobiresová ZO Brezová p/Bradlom
3. Iveta Tináková ZO Trenčianska Teplá

Kop na bránku:
1. Milan Tužinec ZO Horné Srnie
2. Milan Janíček ZO Horné Srnie
3. Miroslav Kling ZO Partizánske

Šípky:
1. Janka Kubánová ZO Nové m/Váhom
2. Iveta Tináková ZO Trenčianska Teplá
3. Emília Ježíková ZO č. 57 Trenčín

Streľba na bránu:
1. Rudolf Mihaleje ZO Partizánske
2. Zuzana Mošková ZO Trenčianska Teplá
3. Janka Kubánová ZO Nové m/Váhom

Najlepšie družstvo:
ZO Trenčianska Teplá
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Po slávnostných príhovoroch predseda I.ZO š. 17 poďakoval 
hosťom a zablahoželal športovcom za pekné výsledky. Sláva 
víťazom česť porazením. Vyznamenaním členom poďakoval za 
prácu, ktorú vykonali v prospech členov SZTP, ocenenie však zá-
roveň zaväzuje, aby v práci pokračovali. Po vyhodnotení súťaže 
sa prihlásila predsedníčka KR SZTP Elena Rónaiová, že preberá 
štafetu športových hier pre budúci rok KC SZTP s ERC v Trenčíne. 

Program pokračoval hudbou a spevom. Zlatým klincom večera 
bola bohatá tombola, večera, hudba a tanec do neskorých hodín. 
Rozchádzali sme sa do všetkých kútov kraja spokojní plný zážit-
kov, spomienok a radosti z akcie, ktorá sa vydarila.

Záverom chcem poďakovať všetkým, ktorí nám toto podujatie 
pomohli zorganizovať: predstaviteľom mesta na čele s primáto-
rom Mgr. Richardom Rybníčkom, ktorý prevzal záštitu nad celým 
podujatím, predsedníčke SZTP Ing. Monika Vrábľovej, riaditeľke 
SZTP Mgr. Oľge Bohuslavovej, predsedníčke KR SZTP v Trenčíne 
Elene Rónaiovej, celému prípravnému výboru, členom I. ZO č. 17, 
ktorí pomohli svojimi produktmi a prácou zabezpečiť túto akciu. 
Ďalej sponzorom, menovite mestu Trenčín, súboru harmonikárov 
z Opatovej, Minerálne vody Mitice, Ing. Milanovi Nemcovi, Ing. Má-
rii Barišovej a Ing.arch. Igorovi Lampartovi.

Dovidenia na ďalšom ročníku športových hier telesne postih-
nutých. 

Pavol Mrákava
člen Redakčnej rady TP+TP

TRENČÍN – NÍZKE TATRY, JASNÁ

Z ČINNOSTI ZO SZTP HORNÉ SRNIE

Prvá Základná organizácia č. 17 SZTP 
v Trenčíne ako jedna z najväčších, naj-
starších a najstabilnejších organizácii 
SZTP v Trenčianskom kraji, veď v tomto 
roku oslávi 74. výročie svojho založenia. 
Za tú dobu sa vystriedalo mnoho členov, 

nastalo mnoho zmien či už v názve alebo 
v adrese. Hlavné je pre členov organizá-
cia, ktorá každoročne poriada rekreačné 
pobyty v Nízkych alebo Vysokých Tatrách. 
Rehabilitačné pobyty v Malých Bieliciach, 
stretnutie s predstaviteľmi mesta a samo-
správneho kraja. Samozrejmosťou sú náv-
števy ŤTP, vozičkárov a dlhodobo chorých. 
Okrem toho sa dvakrát ročne v marci a no-
vembri stretávame sa na veľkých schô-
dzach s kultúrnym programom, tombolou 
a občerstvením, snažíme sa každému 

poradiť a podať pomocnú ruku, ale naše 
možnosti sú obmedzené peniazmi. Príjmy 
z členského na všetko nestačia, odkázaní 
sme na pomoc sponzorov, priaznivcov 2 % 
daní a priateľov. Pomáha nám dobrá spolu-
práca s TSK, mestom, RC, KC, OC SZTP.

Tohtoročné akcie sme začali vo febru-
ári rehabilitačným pobytom pre 14 osôb 
v Malých Bieliciach. Začiatkom septembra 
využilo 24 členov pekný týždeň plných zá-
žitkov. Zdatnejší členovia zdolávali okolité 
hory, menej pohybliví použili lanovku, kto-
rú bez problémov zvládli. Tí, čo nevládali, 

chodili na krátku prechádzku po okolí. 
Nový wellness ešte nebol v prevádzke, ale 
bola aj možnosť využitia bazéna s masá-
žou vo vedľajšom hotely. Prekrásne po-
časie počas celého týždňa nám umožnilo 

využiť všetky plánované aj neplánované 
akcie počas pobytu. Dlho budeme spo-
mínať na pekné chvíle strávené v kolektíve 
členov SZTP.

Záverom chcem poďakovať predstavi-
teľom hotela SNP v Jasnej, že nám umožnili 
stráviť týždeň plný zážitkov a spomienok, 
Trenčianskemu samosprávnemu kraju za 
podporu, ktorú nám poskytli na túto akciu. 
Mestu Trenčín za spoluprácu a pomoc, čle-
nom, ktorí nám zaslali 2 % podielu dane 
z príjmov a vďačným sponzorom. Bez tejto 
pomoci by sme tieto akcie nemohli zorga-
nizovať.

Dovidenia na ďalších akciách a poby-
toch poriadaných I.ZO č. 17 SZTP v Tren-
číne.

Pavol Mrákava
predseda I. ZO č. 17 SZTP Trenčín

Činnosť ZO SZTP Horné Srnie je rôznorodá, sú to nielen schôdze, 
klubové posedenia pri príležitosti zablahoželania členom – jubilan-
tom, ale i brigády, zájazdy, športové popoludnie a iné, ktorých sa 
zúčastňujú spolu s inými organizáciami v obci. 

BRIGÁDA

V mesiaci apríl 2019 pred veľkonočnými sviatkami uskutočnila 
ZO SZTP Horné Srnie tradičnú brigádu v miestnom parku pri kul-
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PODUJATIA, AKTIVITY ZO SZTP 
ŠAŠTÍN-STRÁŽE

V druhom polroku pokračovali naše akcie 
v duchu oddychu, športovania a kultúr-
nych aktivít.V auguste sme mali športové 
hry, o ktoré je medzi členmi veľký záujem. 
V tomto mesiaci sme zorganizovali celo-
denný zájazd na Strečno. Hlavným progra-
mom bolo splavovanie rieky Váh. Bolo 
pekné počasie a my sme sa ocitli na troch 
plytkých pltiach na vode. Pre niektorých to 
bolo prvý raz čo sa ocitli na plti. Po pre-
konaní počiatočných obáv sme s pokojom 
počúvali hlavného pltníka, ktorý nám roz-
prával históriu hradov, ktoré sme videli na 
brehu rieky Váh. Boli to dve zrúcaniny hra-
dov, Starého hradu a hradu Strečno. Príbe-
hy o skalách Margita a Besná sme počúvali 
pozorne. Okolo rieky je krásna príroda, veľa 
skál a rieka tečie meandrami (oblúkmi). Bol 
to úchvatný zážitok, adrenalín. Na spiatoč-
nej ceste sme sa zastavili v Podbranči na 
hrade Branč. Je to zrúcanina, na záchrane 
ktorej sa podieľa viac organizácií. Najviac 
ohrozené časti hradu ako delová bašta 
a hradby okolo dolného hradu sú skoro 
dokončené. Z hradieb bol pekný výhľad do 
okolia. Dokonca sme videli i Bradlo. 

Výlet vlakom sa uskutočnil tiež v augus-
te, prezreli sme si zámok Smolenice a  pri-
ľahlý park. Ďalej sme sa zúčastnili Senickej 
barličky, kde získala p. Vierka Rundová 
pekné druhé miesto v prednese poézie. 
Ďakujeme. V septembri nás čakala náv-
števa opery Nabucco v historickej budove 
SND v Bratislave. September bol nabitý 
zážitkami. Zúčastnili sme sa športových 
hier na Kunovskej priehrade. Striebornú 
medailu za hod do koša získala J. Ulrichová 
a bronzovú medialu za šípky získala J. Gaš-
paríková. Koncom septembra sme vystavo-
vali svoje dekorácie a výrobky na výstave 
,,Krásy jesene“ v spolupráci s Handmade 
by Šaštín-Stráže. Na tejto výstave bola pri-
pravená aj ochutnávka koláčov a zákuskov 
z darov prírody. Z receptov bude spracovaná 
brožúra s fotografi ami. Na november je na-
plánovaná návšteva SND opereta Polská krv.

POZVÁNKA

Srdečne Vás všetkých, čitateľov 
časopisu a všetkých obyvateľov 
nášho mesta chceme týmto po-
zvať na 18- ročník „Benefi čného 
koncertu“, ktorý sa bude konať 
o 15. hodine v kultúrnom dome 
Šaštín-Stráže dňa 8. 12. 2019.

Na záver roku 31. 12. 2019 budeme po-
riadať „Silvestrovské posedenie“ 

Šaštín-Stráže 4. 11. 2019
za RADU SZTP 

Margita Člunková

túrnom dome. Zametanie, hrabanie, zhromažďovanie odpadu na 
určenom mieste boli práce, ktorými sa zúčastnení zohriali, lebo 
nebolo veľmi teplo. Po dobre vykonanej práci si posedeli v obec-
nom klube. Hoci členovia nie sú najmladší, znova dokázali, že im 
na čistom životnom prostredí záleží. Ďakujeme. 

ŠPORTOVÉ POPOLUDNIE

Dňa 21. júna 2019 v piatok sa uskutočnilo na futbalovom štadió-
ne Horné Srnie športové popoludnie ZO SZTP. Celý týždeň pršalo 
a tak organizátori čakali ako vyjde počasie. Našťastie svietilo slnko 
a tak sa mohlo začať súťažné zápolenie v klasických disciplínach 
– nenáročných, aby bola daná možnosť súťažiť všetkým členom, 
ktorí sa zišli v hojnom počte. Prví traja víťazi v 5 kategóriách boli 
odmenení skleným pohárom. Celkovým víťazom sa stala Andrea 
Tršková. Účastníci sa občerstvili chutným gulášom, minerálkou 
i kávou. Nechýbala ani dobrá nálada. Ceny víťazom odovzdali 
starosta obce Horné Srnie Jozef Húserka a predseda organizácie 
Štefan Blaho. Na akcii sa zúčastnili i hostia z družobného klubu 
dôchodcov Brumov-Bylnice na čele s jeho predsedníčkou Jarkou 
Fojtíkovou. Akcia bola na veľmi dobrej úrovni, všetkým sa páčilo. 
Ďakujeme všetkým sponzorom, vďaka ktorým sa mohla táto akcia 
uskutočniť. Nezabudlo sa ani jubilantov, ktorým prajeme do ďal-
ších rokov veľa zdravia, šťastia a elánu.

ZÁJAZD TERCHOVÁ

Dňa 3. 8. 2019 uskutočnila ZO SZTP Horné Srnie jednodňový 
zájazd do rázovitej slovenskej obce Terchová na akciu „Jánošíko-

ve dni 2019“. Plne obsadený autobus v dobrej nálade vyrazil už 
o 7 hodine. Po príchode bola možnosť občerstviť sa, nakúpiť dar-
čeky, vyžiť sa na viacerých miestach pri kultúrnych vystúpeniach, 
urobiť si výlet vláčikom. Počasie nám prialo, svietilo slnko. Všetci 
netrpezlivo čakali na večerný program v amfi teátri pod názvom 
„Aká je to muzika...“, kde sa uskutočnila i súťaž o rekord heligon-
károv, ktorý sa podarilo utvoriť, napriek tomu, že večer už počasie 
neprialo a výdatne pršalo. Pod pršiplášťami sme vydržali a oplatilo 
sa. Celý program bol vynikajúci, mali sme pekný zážitok nielen zo 
spevu, tanca, ale aj z prekrásnych ľudových krojov. Boli sme radi, 
že sme si na zájazd vybrali túto akciu, kde ožili tradície našich 
predkov a pri výlete vláčikom sme mali možnosť vidieť prekrásnu 
prírodu týchto končín.

BENEFIČNÝ KONCERT

Dňa 20. októbra 2019 sa členovia ZO SZTP Horné Srnie zúčast-
nili autobusového zájazdu na XXIII. ročník benefi čného koncertu 
SZTP v priestoroch Istropolisu Bratislava pod názvom „Umelci 
srdcom“. Moderátorom podujatia bol herec a spevák Juraj Bača. 
O spríjemnenie popoludnia sa pričinili umelci Dominika Richtero-
vá, detský folklórny súbor Červené jabĺčko, skupina Akcent Live, 
spevácky súbor Malinka, Paulína a Marek Bednárikovci a ďalší. 
Nechýbal ani príhovor predsedníčky SZTP p. Moniky Vráblovej 
a tradičné zlosovanie vstupeniek. Hoci ani tento rok sme nemali 
pri losovaní šťastie, neľutovali sme, lebo sme mali krásny kultúrny 
zážitok.

Výbor ZO SZTP Horné Srnie
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PÚTNICKÝ ZÁJAZD 
LEVOČA

MESIAC ÚCTY K STARŠÍM – STRETNUTIE S JUBILANTMI

Pri bohatej činnosti našej Základnej organizácie Slovenského 
zväzu telesne postihnutých a Jednoty dôchodcov Slovenska 
v Oščadnici sme uskutočnili v dňoch 3. 10. 2019 – 4. 10. 2019 
pútnicky zájazd do Levoče na Mariánsku horu – Bazilika navští-
venia Panny Márie. Zúčastnili sme sa svätej omše a vypočuli sme 
si výklad z histórie Baziliky, ktorá patrí medzi najstaršie pútnické 
miesta východného Slovenska. Púť sa tu koná každoročne 2. júla. 
Mariánsky sviatok Navštívenia Panny Márie sa spája s príchodom 
františkánov – minoritov do Levoče v roku 1311. Na hlavnom oltári 
zostala pôvodná gotická socha Panny Márie z 2. polovice 15. sto-
ročia. Nový kostol bol vysvätený spišským biskupom Jánom Voj-
taššákom 2. júla 1922. Dnes je tu vybudovaný exercičný a rehoľný 
dom pre pútnikov. Toto miesto navštívil i pápež Ján Pavol II., po-
výšil kostol navštívenia Panny Márie 26. januára 1984 na Baziliku 
minor. O 11 rokov (3. júla 1995) sa tu konala za jeho prítomnosti 
zatiaľ najväčšia púť, ktorej sa zúčastnilo vyše 650 000 ľudí veria-
cich. Po svätej omši sme sa presunuli do ďalšej Baziliky v Levoči 
a to do chrámu sv. Jakuba, ktorý bol (v roku 2015) vyhlásený za 
Baziliku minor. Patrí medzi najväčšie gotické chrámy na Slovensku. 
Je to živý chrám a veriacim slúži denne na bohoslužby už vyše 700 
rokov ako farský kostol bývalého slobodného kráľovského mesta 
Levoča. Má bohatú históriu a je klenotnicou mnohých umeleckých 
pamiatok. Svedčí o tom aj fakt, že je trojnásobnou národnou kul-
túrnou pamiatkou. Okrem samotného chrámu ďalšou národnou 
kultúrnou pamiatkou sú diela známeho stredovekého rezbára 
Majstra Pavla z Levoče a diela barokového zlatníka Jána Szilássy-
ho. Rímskokatolícky kostol je zasvätený sv. Jakubovi staršiemu 
Apoštolovi, ochrancovi bojovníkov, pútnikov a robotníkov. Jeho 
sviatok sa slávi 25. júla. V ten deň sa v minulosti konali v Levoči 
veľké výročné sviatky.

Po týchto úžasných duchovných zážitkov sme sa presunuli do 
krásneho prostredia Slovenského raja „Hotela Čingov“, ktorý nás 
prekvapil bazénom, WELNESS pobytom a úžasným personálom. 
Po raňajkách sme si to nasmerovali do „Spišskej kapitoly“, kde už 
nás vrúcne očakával dôstojný pán farár Martin Taraj (inak výborný 
sprievodca do Medžugoria a po pútnických miestach). Po svätej 
omši nás pán Martin previedol po budovách Spišskej kapituly, 
učebniach bohoslovcov. A prednáška o histórií nemala konca. 
Veľké ĎAKUJEME Vám dôstojný pán Martin.

V poobedňajších hodinách sme šťastní, plní duchovných doj-
mov boli veľmi spokojní, že videli chrámy a históriu Slovenska na 
vlastné oči. Mohli sme rozjímať a modliť k Panne Márii a vysloviť 
svoje prosby, modliť sa za svoje rodiny.... Boli to krásne dva dni. 
Touto cestou ďakujeme i fi rme TOMITOUR Tonkovi Kvašňovskému 
a vodičovi Vladimírovi za ich profesionálny prístup k nám zdravotne 
postihnutým členov ZO Slovenského zväzu telesne postihnutých 
v Oščadnici. 

Jozef Křivánek, 
predseda ZO SZTP v Oščadnici

V nedeľu, 6. októbra 2019 sa v penzióne 
Gájuz v Oščadnici uskutočnilo kultúrne po-
sedenie pri príležitosti Mesiaca úcty k star-
ším. Zorganizovali ho Základná organizácia 
Slovenského zväzu telesne postihnutých v 
Oščadnici a Základná organizácia Jednoty 
dôchodcov Slovenska v Oščadnici.

V úvode sa všetkým prihovoril predseda 
oboch organizácii Jozef Křivánek. „Tešíme 

sa z maličkostí, pripomínajme si chvíle ra-
dosti a šťastia, ktoré sme prežili. No neza-
búdajme ani na čaro terajšieho života, na 
to, že nerozhoduje len vek, ale aj životná 
múdrosť, duševná pohoda a vôľa žiť svoj 
život pre ostatných.“

Jozef Křivánek ešte pripomenul podu-
jatia, ktoré sme počas roku 2019 usporia-

dali napr. aktív členov SZTP a JDS, Deň 
matiek a otcov, rekondično-rehabilitačný 
pobyt, 7.  ročník športových hier osôb 
so zdravotným postihnutím a seniorov, 
13. ročník benefi čného koncertu „Od srdca 
k srdcu“, dvojdňový zájazd Levoča, Spiš-
ská kapitula... a pod. V novembri to bude 
ešte stretnutie so zdravotne postihnutými 
deťmi, na ktorom im odovzdáme balíčky 

Hlavný oltár Majstra Pavla z Levoče

Členovia pri Bazilike navštívenia Panny Márie /Mariánska hora
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STRETNUTIE S MIKULÁŠOM

zakúpene z výťažku Benefi čného koncertu 
„Od srdca k srdcu“, v decembri to bude 
stretnutie detí s Mikulášom, ktoré organi-
zuje Okresná organizácia SZTP a ZPCCH 
a 3. ročník stolnotenisového turnaja v špor-
tovej hale v Čadci.

Predsedníčka OO JDS Mgr. Margita 
Ďurišová informovala o rekondičných 
pobytoch r. 2020 (Nimnica, Turčianske 
Teplice, Liptovský Ján, Piešťany...). Ján 
Štens zase informoval o pútnických zájaz-
doch v roku 2020. Tradíciou už 22 rokov 
je v našej organizácii i vzdať úctu, vďaku 
a vysloviť to čarovné slovíčko ĎAKUJEME 
VÁM členom – jubilantom organizácie, ktorí 
oslávili okrúhle životné jubileum. Členovia 
výboru a Margita Ďurišová odovzdali jubi-
lantom kvety vďaky a upomienkové darče-
ky. V tomto roku sú to: Anna Polačková, 
Terézia Bacmaňáková, Jozefa Mesochori-

tisová, Štefan Špalek, Jozef Choleva, Mária 
Kucharčíková, Agnesa Markuliaková, Anna 
Pavelková, Štefánia Ryboňová, Štefan Jen-
drišák, Mária Keblušková, Anna Trúchla, 
Viera Spišiaková.

„Želáme vám veľa zdravia, radosti a ži-
votného optimizmu. Roky, ktoré máte pred 
sebou prežité, obklopení láskou a pozornos-
ťou svojich najbližších“ – zavinšoval im Jozef 
Křivánek. Samozrejme, po chutnom obede a 
voľnej zábave nasledovalo žrebovanie tradič-
nej tomboly s hodnotnými cenami. O dobrú 
náladu sa starala folklórna skupina DEDO-
VANKA. Členovia z celého srdca ďakujú 
majiteľom Ganoczyom a zamestnancom 
penziónu Gájuz za vytvorenie výborných 
podmienok pre nás zdravotne postihnutých 
a seniorov našej organizácie na našom kul-
túrnom podujatí Mesiaca úcty k starším. 

V rámci dobrej spolupráce s Minister-
stvom vnútra SR sme obdržali od minis-
terstva vecný dar a to refl exné pásky (už 
po druhýkrát) v počte 200 ks a to v rámci 
ochrany na cestách pre zdravotne po-
stihnutých a seniorov v našej ZO SZTP 
v Oščadnici. Veľká vďaka vám za váš vzťah 
k nám, osôb so zdravotným postihnutím 
v našej organizácie ZO SZTP. ĎAKUJEME. 

Ďakujem všetkým členom výboru, revíz-
nej komisie i členom za prácu, ktorú vyko-
návajú a vykonávali v prospech zdravotne 
postihnutých a seniorov. Veľká vďaka Vám.

Jozef Křivánek
predseda ZO SZTP a ZO JDS v Oščadnici

Slovenský zväz telesne postihnutých, OV 
Zväz postihnutých civilizačnými choroba-
mi, mesto Čadca a Dom kultúry v Čadci 
zorganizovali v nedeľu, 8.decembra už po 
27. krát stretnutie s Mikulášom pre deti čle-
nov organizácii, zdravotne postihnuté deti 
zo sociálne slabých rodín.

V úvode sa vyše dvesto deťom prihovo-
rila predsedníčka Okresného výboru Zvä-
zu postihnutých civilizačnými chorobami 

Margita Ďurišová a predseda Okresného 
centra Slovenského zväzu telesne postih-
nutých Jozef Křivánek. 

Veľkým detským džavotom boli privíta-
ní: vysoký Mikuláš, anjel a čert. Detičky, 
ktoré mali odvahu, sa prezentovali svojimi 
básničkami, pesničkami, ale niektoré i tan-
com... Na rad prišla chvíľa najočakávanej-
šia, kedy začal Mikuláš so svojím sprievo-
dom rozdávať balíčky. Pomáhali i členovia 
základných organizácii. Okrem sladkých 
balíčkov detičky dostali aj prekvapenie 
v podobe plyšiakov a rôznych hračiek. Po 
rozdávaní bohatých darčekov nasledovala 
skvelá diskotéka pod taktovkou Radka Ne-
koranca z CVČ Čadca a Vierka Mundierová 
s Ľubkou Matejíkovou a Annou Vlčkovou. 
Pripravili pre deti množstvo zaujímavých 
hier. V kultúrnom programe sa predstavili 
aj mažoretky Čacanky a súbor moderného 
tanca JOJA, deti s DFS Kelčovan. Touto 
cestou ďakujeme mestu Čadca za poskyt-
nutie priestorov KD, pani Erike Jurínovej, 
predsedníčke VÚC za fi nančnú podporu 

ŽSK, dievčatám a pracovníčkam Domu 
kultúry v Čadci, priateľom, ktorí nám pri-
spievajú formou 2% z daní, aby sme mohli 
uskutočňovať tieto podujatia pre detičky. 
Ďakujeme všetkým predsedom a výbo-
rom základných organizácií ZO SZTP a ZO 
ZPCCH v okresoch Čadca a KNM za spo-
luorganizovanie podujatia.

Jozef Křivánek, 
predseda OC SZTP v Čadci

O dobrú náladu sa starala folklórna skupina 
Dedovanka, v popredí predsedníčka OO 
JDS Margita Ďurišová Ocenení jubilanti a predseda

V úvode sa všetkým prihovoril predseda 
Jozef Křivánek
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ADRENALÍN NA KOLESÁCH, 
ALEBO TURISTIKA MESTOM 2019

DOLNOKUBÍNSKY 
POZNÁVACÍ ZÁJAZD

Dňa 17. 9. 2019 v rámci Európskeho týž-
dňa mobility, a pokračovaním snahy čle-
nov Zákl. organizácie SZTP Dolný Kubín 
v spolupráci s mestom a Odborom soc. 
vecí a rodiny organizovali šiesty ročník ak-
cie „Adrenalín na kolesách“, alebo turistika 
mestom.

Cieľom tejto akcie je odhaľovanie bariér 
v našom meste a následne odovzdáva-
nie Certifi kátov bezbariérovosti štátnym 
a súkromným inštitúciám. Tento rok, na 
odporúčanie našich členov, boli Certifi ká-
ty odovzdané: OC BILLA, Drogéria Bugy, 
Drogéria 101 – pobočka na Bysterci, 
Zdravcentru s Lekárňou PEDAG, MUDr. 
Kušpelovi, MUDr. Kovaľovej, Policajnému 
riaditeľstvu v D. Kubíne. Súčasťou Certifi -
kátu je Memorandum, ktoré majiteľa zavä-
zuje k spolupráci byť nápomocný k hendi-
kepovanému občanovi. 

Zároveň sme sa cestou zamerali na 
stav chodníkov a prechodov pre chodcov 
na sídlisku Veľký Bysterec. Aby sme tento 
cieľ správne ohodnotili, pridala sa k nám 
p. Jellušová na invalidnom vozíku, ktorá je 
klientkou Zaopatrovateľského zariadenia 
a sprevádzala ju p. Chupáňová, a mamička 
s kočíkom p. Daňová. Za mesto sa zúčast-
nila p. Bedleková a p. Uchál a 10 členov 
Zákl. organizácie. Výsledok nášho hodno-
tenia bol tak 50 na 50, nakoľko polovica 
prechodov a chodníkov volá po rekon-
štrukcii.

O túto našu akciu, do ktorej sa zapojil 
aj náš člen p. Dušan Sotoniak, ktorý je na 
vozíčku a osobne prezentoval prechody 
na chodníkoch a o túto aktivitu našej ZO 
v Dolnom Kubíne prejavila záujem televízia 
Markíza, ktorá 20. 9. 2019 vo svojom vysie-
laní TV zviditeľnila prácu našej ZO. Taktiež 

sa v rámci týždňa bezbariérovosti venovala 
RTVS 24. 10. 2019, v relácii Regina, kde 
svoju účasť predstavil už spomínaný p. So-
toniak a po rozhovore s primátom mesta, 
svoj príspevok o tejto aktivite predniesla 
aj p. Gabriela Floreková. Touto cestou sa 
chceme poďakovať všetkým, ktorým nie 
je táto téma ľahostajná a prispeli svojim 
konaním k pokročeniu riešenia tohto prob-
lému v našom meste.

Ružena Sekerková

V dňoch 1. 8. – 3. 8. 2019 som sa ako členka SZTP ZO v Dolnom 
Kubíne zúčastnila 18-násteho poznávacieho zájazdu za krásami 
Južných Čiech. Začali sme veľmi dobre, presný odchod z Dolné-
ho Kubína a prvá zástavka pri Trenčíne nás potešila. 45 členov 
cestujúcich z DK a okolia spokojne debatovalo v autobuse, až po 
diaľnicu D2 všetko išlo pokojne. Pár kilometrov za Brnom sa pre 
dopravnú nehodu začali trampoty. 8 km úsek po diaľnici sme prešli 
za 3,5 hod., bez možnosti vystúpiť z autobusu a ísť na toaletu, ale-
bo na čerstvý vzduch. Pri pohľade na nedisciplinovaných vodičov 
prebiehajúcich sa 11 km kolóne nám mrzol úsmev na tvári. Pri prvej 
možnosti opustiť diaľnicu sme sa zastavili v dedinke Domašov pri 
príjemnom oddychu, posedenia a občerstvení v miestnom hostinci 
„U Nemca“ sme pokračovali v ceste za poznávaním kultúry a krás 
okolia.

Keďže sme stratili 4 hodiny, z plánovanej návštevy hradu 
a zámku v Jindřichovom Hradci už nebolo nič. Naša vedúca Ga-
bika Floreková však nezaháľala a telefonický vybavila vstup na 
poslednú možnú hodinu, ešte aj s oneskorením o 15 minút na nás 
čakala veľmi milá sprievodkyňa, ktorá nás sprevádzala po zámku. 
Tí, ktorí ešte neboli úplne zmorený a utrápený z cesty, navštívili 
prekrásny komplex budov a nádvorí hradu a zámku, o ktorom boli 
prvé zvesti už v roku 1220. Po návšteve zámku sme sa premiestnili 
do penziónu Fähnrichův Mlýn riečke Nežárke. V tomto krásnom 
zákutí v objatí rybníka a lesov sme strávili dve noci. Starý mlyn, 
prerobený na Penzión má funkčnú pôvodnú elektráreň, ktorý pa-
mätá ešte hradných pánov okolitých panstiev, nám poskytol nielen 
ubytovanie a stravu, ale aj priestory na posedenie, občerstvenie, 
spev, ba niektorým aj tanec. Tieto chvíle nám spríjemňoval hrou na 
harmonike náš šofér Ferko Hrkeľ, ktorý nás vozieva po zájazdoch 
už viac rokov. 

Na druhý deň sme navštívili najkrajší zámok v Hlubokej nad 
Vltavou. Na skale 83 m vysokej sa vypína hrdé a najkrajšie sídlo 

Schwarzenbergovcov postavené v anglickom štýle a má korene už 
v roku 1285. V tejto úchvatnej stavbe plnej gobelínov a skvostného 
nábytku sa nachádza veľkolepá knižnica s tisícimi zväzkami kníh. 
V tomto objekte mi boli poskytnuté služby so schodolezom, ktoré 
som ako jediná vozičkárka z účastníkov zájazdu využila a mohla 
si tak prezrieť krásy zámku.

Po dobrom českom pivečku a výbornej zmrzline sme sa pre-
sunuli do Českého Krumlova do rozprávkového mesta a klenotu 
Českej republiky. Mesto má neopakovateľnú atmosféru a jedineč-
né historické pamiatky tvoria skutočný klenot. Už lokalita, kde sa 
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VIANOČNÉ POSEDENIE ČLENOV ZÁKLADNEJ 
ORGANIZÁCIE SLOVENSKÉHO ZVÄZU TELESNE 
POSTIHNUTÝCH A JEDNOTY DÔCHODCOV NA 
SLOVENSKU V PARTIZÁNSKEJ ĽUPČI

mesto nachádza, v údolí rieky Vltavy, oplýva určitou zvláštnou prí-
ťažlivou silou. Prvá písomná zmienka o meste pochádza už z roku 
1240 až 1242. Prehliadka zámku nás nadchla svojou veľkolepou 
stavbou a jedinečná krása a historická hodnota mesta bola vyhlá-
sená za mestskú pamiatkovú rezerváciu a v roku 1989 za národnú 
kultúrnu pamiatku a v roku 1992 bol celý historický komplex zapí-
saný do Unesco. Prešli sme si nádvoria zámku a pozorovali mesto 
pod sebou, potom sme sa túlali uličkami Starého mesta, našli sme 
úžasné pohľady na mesto z vyhliadky pred hotelom Rúže, krásny 
pohľad na zámok či plynúcu rieku Vltavu. Opustili sme túlanie sa 
po meste, ktorého pohľadu nikdy akosi nie je dosť a presunuli sa 
na náš mlyn. Po krátkom oddychu sme pokračovali v zábave, ku 
ktorej sa pridal aj majiteľ Penziónu p. Jiři Hořejší. Pri harmonike 
nechýbal spev a dobrá nálada. 

V neskorších hodinách sme sa uložili na odpočinok, aby sme 
nabrali silu a mohli na tretí deň pokračovať v programe na spiatoč-
nej ceste domov a návšteve Zámku v Červenej Lhote. Prehliadka 

trvala necelú hodinu, kde nás sprievodca oboznámil s architektú-
rou, históriou, umeleckými obrazmi a nezabudol nám pripome-
núť, že sa tam natáčala rozprávka „Zlatovláska“. Prezreli sme si 
okolie zámku a odtiaľ sme už cestovali na Slovensko. Tento krát 
naša cesta už nebola prerušovaná nepríjemnosťami a s menšími 
prestávkami sme šťastlivo docestovali do Dolného Kubína. Touto 
cestou by som chcela poďakovať organizátorom zájazdu, šoférovi 
autobusu a najmä mužom, ktorí pomáhali môjmu manželovi pri 
prekonávaní bariérových rozdielov.

Všetkým veľké ďakujem. 

A ak to zdravie dovolí, už sa teším na 19. ročník poznávacieho 
zájazdu.

Zuzana Furielová
členka SZTP ZO Dolný Kubín

Rada ZO SZTP v spolupráci s Výborom ZO 
JDS v Partizánskej Ľupči zorganizovali dňa 
25. 11. 2019 pre svojich členov vianočné 
posedenie v Kultúrnom dome v Partizán-
skej Ľupči. Pri prezentácii členovia dostali 
malú vianočnú pozornosť. Posedenie otvo-
rila Ing. Milada Ondrejková, privítala hostí: 
predsedu OR SZTP Júliusa Sokola, ktorý je 
aj predsedom ZO JDS v našej obci. pred-
sedov spoločenských organizácií v obci 
ako aj všetkých prítomných. Odovzdala 
slovo Júliusovi Sokolovi, ktorý pozdravil 
prítomných za OR SZTP a ZO JDS v Par-
tizánskej Ľupči, odovzdal pozdrav aj od 
predsedu OR JDS v Liptovskom Mikuláši 

Dr. Michala Kotiana. V krátkom príhovore 
sa poďakoval Rade SZTP a Výboru JDS 
za prácu v roku 2019, ktorú vykonávali pre 
svojich členov a to organizovaním kultúrno 
spoločenských, športových akcií, rekon-
dičných kúpaní, zabezpečení pedikúry, 
poznávacích výletov. Poďakoval sa členom 
za účasť na akciách poriadaných Obecným 
úradom v Partizánskej Ľupči a spoločen-
skými organizáciami v obci. Poďakoval 
Obecnému úradu, Lesnému komposes-
orátu PS, Jednote COOP v našej obci za 
fi nančnú a materiálnu pomoc v roku 2019. 
Anna Jacková spestrila posedenie pred-
nesom básne s vlastnej tvorby. Slávnostný 

prípitok predniesol Július Sokol. Všetci prí-
tomní si pochutili na výbornej kapustnici, 
ktorú uvarili Emília Adamčiaková s Ale-
nou Gálfyovou. Prítomní potom posedeli 
v družnej debate. Na posedení Július So-
kol zagratuloval manželom Jozefovi a Zla-
tici Chalupkovcom, ktorí sú dlhoročnými 
členmi oboch organizácií k významnému 
životnému jubileu – diamantovej svadbe 
(60 rokov manželského spolužitia) a po 
skončení posedenia na spoločnom za-
sadnutí Rady SZTP a Výboru JDS im bol 
odovzdaný vecný dar.

Július Sokol, Part. Ľupča
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KRAJSKÉ ŠPORTOVÉ HRY SZTP – ŽILINA – BYTČICA
Dňa 5. októbra 2019 sa v Dennom centre 
JAS Žilina – Bytčica uskutočnil 3. ročník 
Krajských športových hier, ktoré zorgani-
zovala KR SZTP na čele s predsedníčkou 
Marikou Antalovou. Za OC SZTP Liptov-
ský Mikuláš sa ich zúčastnili predseda 
OR SZTP Július Sokol, podpredsedníčka 
OR SZTP Alena Kováčová a členovia ZO 
SZTP L. Hrádok, manželia Čániovci. Po 
občerstvení a zahájení predsedníčkou 
Marikou Antalovou sa súťažilo v 4 disciplí-
nach: boolball, discgolf, hod vreckami 
a šípky. Pre nepriaznivé počasie súťaže 
sa súťažilo vo vnútri centra. Za OC SZTP 
L. Mikuláš vybojovala 2. miesto v šípkach 
Alena Kováčová, predsedníčka ZO SZTP 
L. Hrádok. Po skončení súťaží si všetci 
pochutili na výbornom guláši, ktorí pripra-
vili pracovníčky DC JAS. Medaily a vecné 
ceny pre 3 najlepších súťažiacich z každej 
disciplíny v kategórii muži, ženy a ŤZP 

odovzdali predsedníčka KR SZTP Marika 
Antalová a člen Krajskej rady SZTP Július 
Sokol. Účastníci krajských športových hier 
aj napriek svojim hendikepom sa dokázali 
prekonať a podať dobré športové výkony. 
Za dobre pripravenú akciu patrí poďako-

vanie Marike Antalovej s kolektívom a pra-
covníkom DC JAS Žilina – Bytčica.

Július Sokol, 
predseda OC SZTP Liptovský Mikuláš

Každé zdravotné postihnutie s trvalými 
následkami vyžaduje komplexný prístup 
zameraný nielen na úpravu postihnutých 
fyziologických funkcií, ale aj na úpravu psy-
chosociálnych funkcií s cieľom integrácie 
postihnutej osoby do bežných spoločen-
ských štruktúr. 

Jedna z vhodných foriem pomoci oso-
bám telesne a ťažko telesne postihnutým, 
vrátane vozičkárov je program sociálnej 
rehabilitácie, uskutočňovaný jednodňovým 
a viac dňovým programom. Človek s ta-
kýmto handicapom pre udržanie kondície 
a pre získanie informácií v sociálnej a zdra-
votnej sfére, by sociálnu rehabilitáciu mal 
absolvovať každý rok. Vzhľadom k vysokej 
pobytovej cene, to pre našich členov nie 
je možné.

OC SZTP v Humennom si kladie za cieľ 
umožniť aj zdravotne ťažko postihnutým, 
ktorí sú odkázaní na pomoc inej fyzickej 
osoby (rodinní príslušníci, asistenti, zákonní 
zástupcovia) v čo najširšom možnom me-
radle začleniť sa do spoločnosti a umožniť 
im takýto pobyt. Vzhľadom k zabezpeče-

niu bezbarierovosti pri takomto pobyte je 
sťažená situácia nájsť vhodné zariadenie, 
ktoré by spĺňalo podmienky pre účely so-
ciálnej rehabilitácie aj ubytovania. Jedno 
z možných a nami využívaných zariadení je 
Hotel Chemes na Zemplínskej Šírave. Hotel 
je bezbarierový v ubytovacej, stravovacej 
ako aj rehabilitačnej časti. 

Naši členovia sa aj tohto roku zúčastnili 
trojdňového rekondično rehabilitačného 
pobytu, ktorý pozostával z procedúr, pre-
chádzok, welnesu, a klubových večerov. 

Počas troch dní 36 členov OZ SZTP 
v Humennom absolvovalo po 6 procedúr 
(masáže, parafínové zábaly, elektroliečbu, 
ultrazvuk, magnetoterapia, hydrogalvan, 
Bioptronová lampa), ktoré si vyberali za 
asistencie dvoch fyzioterapeutov. 

Súčasťou boli aj prechádzky po oko-
lí, na čo sme zakúpili pre našich členov 
trekingové palice., ktoré boli fi nancované 
spoločnosťou Universal Maklérsky Dom. 
Mnohí členovia hodnotili tento počin pozi-
tívne, pretože im uľahčil pohyb a pomohol 
pri stabilite. Trekingové palice využili aj pri 
presune do vedľajšej dediny Klokočov, kde 
za členov SZTP bola v stredu odslúžená 
sv. Liturgia.

Pravidelne sme sa po večeri stretávali 
v spoločenskej miestnosti, kde sa realizo-
vali kvízy, športové a vedomostné súťaže. 

Celý tento pobyt účastníci hodnotili 
pozitívne a vyjadrili pžiadavku na viac re-
kondičných a turistických aktivít.

ZO SZTP Humenné

SOCIÁLNA REHABILITÁCIA 
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ŽIJEME AKTÍVNE CELÝ ROK

V mesiaci september sme uskutočnili ak-
ciu za pomoci mesta Humenné a fi nančnej 
pomoci poslanca Babina Michala, kde naši 

členovia prišli ukázať svoje výrobky, ktoré 
robia vo svojom voľnom čase – výrobky 
z papiera, pečenie a zdobenie perníkov, 
vyšívanie a háčkovanie, fotografovanie, 
výroba ikebán, tanec a spev, pletenie 
svetríkov a výroba náhrdelníkov z korálik 
a iné aktivity, s ktorými sa zaoberajú naši 
členovia. Popri tom nám preventistka pred-
nášala o nástrahách pre seniorov – šmejdi. 
Na tejto akcii sa zúčastnilo 80 členov.

Jozef Levko, 
predseda SZTP OC Humenné 

3. KRAJSKÉ ŠPORTOVÉ HRY TELESNE 
POSTIHNUTÝCH V ŽILINE
Prvú októbrovú sobotu sa stretli členovia Slovenského zväzu 
telesne postihnutých zo Žilinského kraja v Žiline – Bytčici na 
3. krajských športových hrách. Za fi nančnej podpory Žilinského 
samosprávneho kraja ich zorganizovalo Krajské centrum SZTP 
v Žiline. Počasie nám neprialo, ale vytrvalý dážď a chlad nako-
niec neodradil členov, čoho sa organizátori báli. A neubral ani na 
dobrej nálade a chuti zasúťažiť si. Spôsobil však, že sme súťaže 
premiestnili do budovy.

Postihnutiu účastníkov sme prispôsobili i športové disciplíny. 
Súťažilo sa v hode šípkami, kukuričným vreckom, v boollbale 
a golfdisku. Súťažiaci boli, podľa stupňa postihnutia, rozdelení do 
dvoch kategórií – telesne postihnutí a ťažko telesne postihnutí. 
Muži a ženy súťažili zvlášť. Celkovo sa súťažilo 54 členov. Víťazi 
jednotlivých disciplín boli ocenení medailami a vecnými cenami. 
Škoda, že pre nepriaznivé počasie sa nemohol uskutočniť turnaj 
v petangu, v ktorom vždy súťažili trojčlenné družstva z každého 
okresu.

3. krajské športové hry otvorila predsedníčka Krajského centra 
SZTP v Žiline Mária Antalová. V priestoroch Denného centra nás 
privítala jeho vedúca Mária Žideková. Členovia denného centra 
nám výdatne pomohli pri príprave športového náradia a pri občer-
stvení. Na pôde mesta prítomných privítala 2. viceprimátorka Ing. 
Barbora Birnerová, PhD, ktorá okrem iného zaželala prítomným 
veľa úspechov v súťažení.

VÝSLEDKY: 
(v zátvorke je uvedená základná organizácia, ktorej je súťažiaci 
členom)

Boollbal
MUŽI: 
Capek Jozef, Oberta Dušan (obidvaja Strečno), Laurenčík Jozef 
(Terchová)

ŽENY: 
Očková Anna (Strečno), Laurenčíková Mária Terchová), 
Pavlíčková Magda (Varín)

ŤAŽKO POSTIHNUTÍ MUŽI: 
Solár Ján (Žilina), Martičík Peter (Štiavnik)

ŽENY: 
Žáková Ľudmila (Žilina), Šutáková Anna (Bytča)

Hod vreckom
MUŽI:
Balát Ján (Terchová), Klimik Cyril (Žilina), Lukáč Vladimír (Bytča)

ŽENY:
Pavlíčková M., Čerňanská Edita, Durajová Daniela (obidve Rajec)

ŤTP MUŽI:
Solár J., Chudík Alexander (Žilina)

ŽENY:
Šutáková A., Žáková Ľ.

Šípky
MUŽI:
Oberta D., Klimik C., Šuták Jozef (Bytča)

ŽENY:
Pláňavská Ľudmila (Štiavnik), Kováčová Alena (Liptovský 
Hrádok), Špirková Irena (Terchová)

ŤTP MUŽI:
Martišík P., Solár J.

ŽENY:
Žáková Ľ., Šutáková A.

Diskgolf
MUŽI:
Lukáč V., Klimik C., Balát J.

ŽENY:
Jandušíková Viera (Rajec), Pláňavská Ľ., Koníčková Mária 
(Dolný Kubín)

ŤTP MUŽI:
Solár J., Martišík P.

ŽENY:
Žáková Ľ., Šutáková A.

Ako najlepší športovec bol vyhodnotený Oberta Dušan, špor-
tovkyňa Laurenčíková Mária a v kategórii ŤTP muži Solár Ján 
a ženy Žáková Ľudmila.

Mária Antalová, KC SZTP Žilina.
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ŠTVRŤSTOROČNÁ ORGANIZÁCIA V BYTČI
13. november bol pre členov bytčianskej základnej organizácie 
slávnostný. A mali čo oslavovať – 25 rokov aktívnej činnosti nie je 
málo. Zvlášť, keď je skutočnosťou, že to bolo pre nich obdobie, 
kedy mali možnosť zúčastňovať sa na aktivitách, ktoré ich zau-
jali. Všetku činnosť pripravovali členovia rady ZO, ktorí sú všetci 
postihnutí a na ich obetavosti vlastne spočíva práca v každej ZO.

ZO SZTP Bytča pracovala aktívne už veľa rokov predtým, ešte 
v bývalom Zväze invalidov. Po vzniku SZTP váhali, či sa majú 
osamostatniť, ale po krátkej dobe zistili, že urobili dobre. Prvou 
predsedníčkou bola Mária Haščíková a po nej nastúpila Mária 
Papánková.

Slávnostnosť chvíle bola znásobená pozornosťou MsÚ Bytča, 
ktorú tomuto podujatiu a jej príprave venovala. Treba vyzdvihnúť, 
že účasť primátora mesta Miroslava Minarčíka je samozrejmosťou 
na každej akcii. Čo i len nakrátko, ale vždy sa zastaví. Vypočuje si 
problémy členov základnej organizácie a snaží sa ich aj riešiť. Na 
slávnosti sa okrem neho zúčastnila i prednostka MsÚ.

Za SZTP boli prítomní – predsedníčka KC SZTP Žilina Mária 
Antalová a OC SZTP Žilina Jozef Capek.

Slávnostná členská chôdza začala kultúrnym programom, kto-
rý zabezpečilo mesto a vystúpenie folklórneho súboru ĽŠU v Bytči 
bolo na vysokej úrovní.

Schôdzu otvorila a prítomných privítala predsedníčka základnej 
organizácie. V prvej časti programu sa ujal slova primátor mesta, 
ktorý vysoko hodnotil prácu bytčianskej organizácie. Vyzdvihoval 
snahu postihnutých žiť aktívne a plnohodnotne. Mnohí našli pomoc 
a možnosti zapojiť sa do aktívneho života. Tým, ktorí sa najviac 
pričinili o činnosť ZO, osobne odovzdal Ďakovné listy pri príležitosti 
25. výročia založenia organizácie a za rozvoj činnosti v meste Bytča. 
Ocenení boli: Mária Buňová, Ružena Calajová, Pavol Ciesarík, Ja-
rolím Jánoš, Mária Jánošová, Gabriela Papánková, Štefan Putirka, 
Narcis Stachová, Mária Haščíková a Mária Papánková.

O práci základnej organizácie od jej založenia v roku 1994 ho-
vorila M. Papánková. Dlhé roky mali veľké problémy s priestormi 
na schádzanie, čo sa doriešilo prestavbou kultúrneho domu, kde 
už majú stabilné priestory, ale škoda, že pre najťažšie postihnu-

tých sú vlastne neprístupné. V nich sa pravidelne raz do mesiaca 
schádzajú a motivujú sa rôznymi udalosťami, či už vo zväze alebo 
v spoločnosti. Okrem toho sa zamerali na rehabilitačno-pozná-
vacie aktivity a v priebehu existencie navštívili veľa slovenských 
a českých miest, historických pamätihodností a tiež kúpeľov a ter-
málnych bazénov. V rámci svojich stretnutí usporadúvali pravidel-
ne rôzne prednášky, výstavy hodín, pohľadníc, rádií a pod. Zapájali 
sa do všetkých akcií OC, ale čiastočne i KC a Kremnickej barličky.

V mene ZO, za dlhoročnú a obetavú prácu, odovzdala ďakovné 
listy a kvety Margite Bunčovej, Anne Ballayovej, Terézii Perrotovej, 
M. Papánkovej, Kamile Dadlíkovej, Štefanovi Putirkovi, Anne Šutá-
kovej, Miroslavovi Minarčíkovi – primátorovi Bytče.

A upomienkové predemety, M. Haščíkovehj, M. Jánošovej, 
Anne Chlebekovej, N. Stachovej, M. Buňovej a Terézii Brezániovej.

Predseda OC SZTP Jozef Capek pozdravil prítomných, poďa-
koval im za doterajšiu prácu a zaželal ešte hodne síl a zdravia, aby 
v nej mohli pokračovať.

Mária Antalová hovorila o živote ľudí, ktorí sú akýmkoľvek 
spôsobom zdravotne znevýhodnení a o význame, práve takejto 
činnosti pre nich. Členov organizácie pozná, pravidelne a rada 
chodí medzi nich. 

Potom spoločne s predsedom OC SZTP Žilina odovzdali zlaté 
medaily: A. Ballayovej, M. Bunčovej, T. Perrotovej, M. Papánko-
vej, Š. Putirkovi, A. Šutákovej a primátorovi mesta M. Minarčíkovi. 
Striebornou medailou bola ocenená Kamila Dadlíková. 

Poetickú bodku za slávnosťou urobila viacnásobná laureátka 
Kremnickej barličky a jej stála účastníčka Anna Šutáková, neza-
budnuteľným prednesom „Žltej ľalie“.

Chcem v mojom mene poďakovať všetkým, ktorí sa zaslúžili 
o naozaj dobrú činnosť tejto organizácie a popriať im ešte veľa 
zdravia, síl pomáhať tým, ktorí potrebujú podať pomocnú ruku pri 
prekonávaní svojich problémov.

Mária Antalová
predsedníčka KC SZTP Žilina

OSLAVY MEDZINÁRODNÉHO DŇA OSÔB 
SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM

Deň 3. 12. je Medzinárodný deň osôb so 
zdravotným postihnutím. Jeho hlavnou ide-
ou je upozorniť na problémy ľudí so zdra-
votným postihnutím, pochopiť ich, podpo-
riť ich práva a vytvoriť dôstojné podmienky 
pre život. Štatisticky patrí tento deň viac 
ako jednej miliarde ľudí na svete. 

Aj naša organizácia, Okresné centrum 
Slovenského zväzu telesne postihnutých 
v Humennom usporiadala stretnutie pri 
tejto príležitosti, kde pozvala všetkých, 
ktorých sa to týka a nie je im táto proble-
matika cudzia, s možnosťou vyjadriť svoje 
postrehy, návrhy a pripomienky, ako zvýšiť 
inklúziu týchto osôb.

Súčasťou workshopu bola aj prezen-
tácia občana so zdravotným postihnutím 
a jeho možnosťami uplatnenia sa v živote. 
Bol ním náš člen p. František Feigl, ktorý 
nám priblížil svoj život spojený s fotografo-
vaním krajín a štátov nielen v Európe.

Jozef Levko
predseda OC SZTP Humenné

Nikto by sa nemal hanbiť priznať, že sa zmýlil, 
pretože inými slovami to znamená,… Alexander PopeVAŠA KRÍŽOVKA
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Tajnička z 3/2019 – Krása si vyprosuje lásku
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