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VÁŽENÍ ČITATELIA
ČASOPISU TP+TP,
VÁŽENÍ PRIATELIA,
po dlhšom čase sa vám prihováram v našom dlhoročnom časopise
TP+TP (vznik r. 1995), ktorý sa SZTP rozhodol vydávať takmer pred
25 rokmi. V roku 2020 bude to už pekných 25 rokov.

Kníhtlač Gerthofer
GRAFIKA

DIGITÁLNA TLAČ

OFSETOVÁ TLAČ

VIAZANIE

MAILING

... už 30 rokov hráme fér
Sme firma poskytujúca už 30 rokov komplexné služby v oblasti tlače.
Kompletné spracovanie, výroba a dodanie Vašich tlačovín až k Vám.
Grafické práce, vizitky, letáky, plagáty, noviny, časopisy, katalógy, knihy,
špeciálne a bezpečnostné tlačoviny, mailing, vydavateľská činnosť,
diáre, kalendáre (aj personalizované), svadobné oznámenia a pozvánky

Pridajte sa k našim spokojným zákazníkom.
Obráťte sa na nás s Vašimi otázkami, radi Vám poradíme.

Struhárova 2, 900 51 Zohor
02 - 659 61 530 • 0948 789 918

knihtlac@gerthofer.sk

www.gerthofer.sk

Bola to spoločná myšlienka pani Marienky Pattrmanovej
(vtedajšej predsedníčky), celého predsedníctva SZTP. Keď táto
iniciatíva nenašla odozvu vo ﬁnančnom krytí, iniciatívy sa chytila
Ing. Monika Vrábľová – predsedníčka RC SZTP. „Našla“ akoby
zázrakom Ing. Jána Havrillu, novinára a majiteľa na vydávanie periodík a ten rozbehol chod nášho časopisu, ktorý redigoval, „dizajnoval“ a nadizajnoval prednú stranu nášho časopisu. Redakčná
rada bola zostavená z oduševnených TP funkcionárov z rôznych
krajov a okresov SR. Boli to najmä Ing. Vrábľová, Marika Antalová,
Paľko Mrákava ale aj bývalá novinárka Ing. Alica Suchá a Ing. Ján
Púchovský. Ja, ako pracovníčka RC SZTP som sa tiež usilovala
prispieť svojou troškou do tohto „experimentálneho“ diela. A vidíte vážení čitatelia TP+TP, že to bude pomaly štvrťstoročie, keď
s pomocou MPSVR a iných reklamných sponzorov z roka na rok
napĺňate stránky časopisu svojimi myšlienkami, akciami, opismi
udalostí, oboznamujete sa s novými sociálnymi zákonmi, vyjadrujete súhlas alebo nesúhlas s ich znením, lebo kto najviac pozná čo
zdravotne znevýhodnený občan potrebuje, ako on sám?!
TP+TP je teda premysleným pojítkom medzi RC SZTP a jednotlivými ZO, OC, KC SZTP v SR, je informátorom smerom k štátnej
správe a samospráve. Medzičasom sa Republiková rada SZTP
máličko pomenila. Do jej radov boli zvolení Iveta Szabová, Mgr.
Ivana Matejčíková, Milan Kubala a doplnila ju neúnavná pracovníčka RC SZTP Mgr. Oľga Bohuslavová – riaditeľka RC SZTP, slovom
jediná pracovníčka SZTP. Keď sme sa začiatkom vydávania TP+TP
zamýšľali čo a ako: – aký má byť jeho názov, – čo má obsahovať,
zhodli sme sa na jednotnom názve – TP+TP (telesne postihnutí +tolerancia, pomoc). Obsah bol daný dobre: zverejňovať problémové
oblasti jednotlivých telesných znevýhodnení z rôznych aspektov
a slová kompetentných vo forme zákonov, nariadení, prijatých zákonov, zahraničných partnerov, EÚ (ich ratiﬁkácia v NR SR a vo
vláde) v podobe celosvetových a celoeurópskych dlhodobých
plánov, ktoré sú záväzné tak pre vlády ako aj pre samotných vykonávateľov pomoci pre zdravotne a telesne postihnutých v zmysle
týchto zákonov.
Ďalší aspekt, ktorý prevládol za vydávanie TP+TP, bol prozaický fakt, neustále problémy s ﬁnanciami na HSV – ako poštovné,

kancelárske potreby atď. a tento štvrťročník mohol toto miesto
zaplniť. Informovať o všetkých stávajúcich a budúcich pripravovaných udalostiach v SZTP, o ich priebehu, úspešnosti v TP športe,
umení, poriadaní krásnych akcií, liečebných pobytov, zájazdov,
akcií s TP deťmi a mládežou, informovať sa navzájom o tom, čo
sa robí na RC, KC, OC ale najmä ZO, kde je naša základňa členov,
„gro“ celej organizácie SZTP.
Mali sme najprv starosti, ako presvedčiť funkcionárov, aby sa
chytili perá a napísali, čo, kedy a akú akciu uskutočnili pre svojich
členov. Boli to krátke, rozpačité články, ale keď som si prečítala
ostatné čísla TP+TP, s radosťou som videla krásne, často oduševnené články zo života organizácii SZTP. To sa nedá opísať, z kade
zovšadiaľ máme dopisovateľov. Chcela som niektorých vyzdvihnúť
ale nedá sa. Z celej tej kvalitnej plejády by bolo nespravodlivé
vyzdvihnúť len niektorých. Všetci, čo prispievajú do časopisu sú
vzácni a potrební pre časopis a pre seba navzájom.
Nesmiem zabudnúť ani na sesterské občasníky napr.: Informátor Asociácie Polio, ktorý doslova na kolene vydáva Asociácia.
Jeho tvorcovia sú na slovo vzatí znalci svojich zdravotných a životných problémov a neustále upozorňujú, čo a ako by sa mohlo
na prospech ich zdravia zlepšiť (najmä Ing. Suchá a PhDr. Grajcár).
Ďalším – už môžem povedať, že tiež na kolene, vytváral časopis
dvakrát do roka pán Franko s názvom „Vozičkár“. Tento špeciﬁcký
časopis sa prihováral vozičkárom, ktorí sa nemohli tak promptne
stretávať, lebo boli z rôznych kútov SR. Stretávali sa v Nitre v rámci
VČS a seminárov.
Vážení čitatelia, vážení priatelia,
je tu opäť obdobie, keď každý bilancuje čo neurobil a čo ešte
môže urobiť do konca tohto roku 2019. Viem, že máte pekné plány.
Nemyslite na to, čo ste nestačili splniť s ľútosťou ale s novým odhodlaním, ako v budúcom roku svoje práce zlepšiť a tak rok 2020
bude rokom úspechov v živote nás všetkých.
To, čo som napísala o urobení a neurobení, sa týka osobne aj
mňa samej. A to teraz chcem, vážení čitatelia, odčiniť. Bude to
spomienka na jednu krásnu akciu mojej materskej ZO č. 68 v Leviciach zo začiatku roku 2019. Bola to slávnostná výročná členská
schôdza z príležitosti vzniku tejto ZO a to 25. výročie jej založenia.
Mária Lakatošová
členka ZO č. 68 SZTP v Leviciach
P.S. článok sme obdržali v 12/2019 po zalomení TP+TP č. 4/2019.
Z uvedeného dôvodu ho uverejňujeme v tomto čísle v plnom znení
aj ako spomienku na nedožité 80. narodeniny pani Márii Lakatošovej.
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posedenia, zájazdy, športové hry, kultúrne aktivity a trojgeneračné
stretnutia.“

OZNÁMENIE

Veľmi zaujímavým a zriedkavým podujatím je beneﬁčný koncert, ktorý poriadate už trinásty rok. Výťažok z tohto koncertu
dostanú siroty a sociálne slabšie rodiny.

Republikové centrum Slovenského zväzu telesne postihnutých oznamuje svojim členom, že kvôli
neustále a rýchlo sa šíriacemu vírusu COVID-19 ruší všetky svoje plánované aktivity až do odvolania.
RC SZTP

30. VÝROČIE ZALOŽENIA SZTP
V tomto roku, 21. apríla si pripomenieme 30.
výročie vzniku nášho občianskeho združenia. Pri tejto príležitosti Republikové centrum SZTP začalo s prípravami osláv tohto
výročia, termín bol naplánovaný na 27. – 28.
marca 2020 v hoteli Park Hokovce. Nakoľko
Vláda SR v záujme zvládnutia koronavírusu
vyhlásila mimoriadnu situáciu, RC SZTP
muselo pristúpiť k zrušeniu tejto akcie.
Slovenský zväz telesne postihnutých
vznikol na ustanovujúcom Zjazde 21. apríla
1990 v Dudinciach. Svoju činnosť zahájil
prevzatím prác, činnosti a akcii z bývalého sociálno – rehabilitačného oddelenia
I. ústredného výboru Zväzu invalidov v SR

a to starostlivosť o telesne postihnutých
občanov a o telesne postihnuté deti a mládež. Okrem týchto hlavných oblastí, činnosť SZTP bola zameraná na štrukturálne
a organizačné zmeny, ktoré vznikali v súvislosti zo zánikom Zväzu invalidov v SR.
Počas celých 30 rokov SZTP sa riadi
Stanovami, ktoré schvaľujú delegáti Zjazdu
a sú zaregistrované na Ministerstve vnútra SR. Za túto dobu naše Stanovy prešli
viacerými zmenami a zmena sa pripravuje
aj na najbližšom Zjazde, ktorý bol zvolaný
na 5. 6. 2020 (bude v náhradnom termíne).
Nemyslíme si, že to bude posledná zmena. Vývoj ide neustále dopredu a preto sa

„Pred trinástimi rokmi sme sa rozhodli pomôcť týmto deťom
a to vo forme potravinových balíčkov, nákupom školských potrieb
alebo priamo ﬁnančnou pomocou. Aspoň trochu im uľahčíme ťažký osud a urobíme im radosť.“
Spomínal si trojgeneračné stretnutia, ktoré sú aktuálne aj vo
viacerých organizáciách na Slovensku.

Viem, že druhé miesto v ankete ťa v práci posilní, „pohladí na
srdci“, ale život sa ti bude uberať tým smerom, kam si si zaradil
výhybku – a na trati je zasa iba práca v prospech zdravotne znevýhodnených ľudí.
V mene Krajskej rady SZTP v Žiline, všetkých, ktorí ťa poznajú
a vo svojom mene ti k oceneniu blahoželáme a ďakujeme.

„Každý rok v Rakovej v spolupráci s OC SZTP, OV ZPCCH
a JDS už po dvadsiatykrát organizujeme stretnutia starých rodičov,
rodičov a detí. Je to podujatie plné športu, súťaží a hier. Hasiči

Marika Antalová
KR SZTP Žilina

aj naše Stanovy v niektorých oblastiach
menia. Veríme, že na oslavách z príležitosti vzniku SZTP, ktoré budú v náhradnom
termíne, sa stretneme v čo najhojnejšom
počte a strávime spolu príjemný sviatočný
deň plný spomienok, emocionálnych pocitov zo stretnutí so známymi, ktorých sme
nevideli pekných pár rokov. Sme presvedčení, že budeme si mať čo povedať.
Napriek tejto zložitej situácii sa na Vás
veľmi tešíme!
Ing. Monika Vrábľová
predsedníčka SZTP

ÚSPEŠNE SME UKONČILI PROJEKT

BOL DRUHÝ MEDZI
OSTATNÝMI
V MY Žilinské noviny a MY Kysucké noviny sa v minulom roku
uskutočnila premiérova anketa „Osobnosť Žilinského regiónu
a Kysúc“. Do redakcií prišlo vyše 6 tisíc anketových lístkov. Čo je
pre SZTP potešiteľné a prečo o tom píšem? Na druhom mieste sa
umiestnil náš člen z Oščadnice.

„Eliminácia bariér v prostredí ako cesta
k nediskriminácii“ – s týmto názvom Republikové centrum SZTP realizovalo projekt s ﬁnančnou podporou MS SR v roku
2019 v rámci výzvy na presadzovanie,
podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám
diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.

Jožka Křivánka nemusím čitateľom zvlášť predstavovať. Je
pravidelným prispievateľom do TP+TP. Jeho články už akoby
k časopisu patrili.

Projekt trval 7 mesiacov a išlo o monitoring bezbariérovosti v mestách Bardejov,
Humenné, Michalovce, Vranov n/Topľou

Už viac ako dvadsať rokov sa venuje práci pre telesne postihnutých. Pri jeho zdravotnom postihnutí, ktoré nie je prekážkou
pri jeho aktivitách, je to obdivuhodné. Je predsedom ZO SZTP
V Oščadnici, predsedom OC Čadca a členom krajskej rady v Žiline.
Je aktívnym členom jednoty dôchodcov a ZO ZPCCH v Oščadnici,
s ktorými úzko spolupracuje.
ČO BOLO IMPULZOM PRE TAKÚTO ČINNOSŤ?
„Prácu s ľuďmi a zvlášť zdravotne postihnutými, mám rád. Je to
práca náročná, ale budem ju vykonávať, kým mi to môj zdravotný
stav dovolí. Napĺňa zmysel môjho života. Títo ľudia ma potrebujú
a zaslúžia si to. Netreba zatvárať oči pred ich problémami. Sám by
som však nič nedosiahol. Preto srdečná vďaka všetkým členom
rady ZO a OC, ale aj ostatným, ktorí sa do pomoci postihnutým
zapájajú. Všetci to vykonávame na úkor svojho zdravotného stavu,
rodín a bez nároku na odmenu, ale so srdcom.“

a policajti prispejú do programu ukážkami zo svojej činnosti. Je
to jeden zo spôsobov, ako zlepšiť vzťahy v rodinách. Príprava je
náročná, ale s ľuďmi, ktorých mám kolo seba, to zvládame. A odmenou nám je radosť a dobrý pocit z toho, keď vidíme radosť detí
i dospelých.“

„Ako mladý 20-ročný invalidný dôchodca s postihnutou chrbticou a nohami som si začal uvedomovať rozdiely v správaní sa
ľudí k takýmto osobám. Samozrejme nie všetci, ale pociťovali
a pociťujeme to i dnes. Pred tridsiatimi rokmi som sa stal členom
Zväzu invalidov a potom SZTP. Predsedom v Oščadnici som viac
ako dvadsať rokov. Za ten čas sme vytvorili silnú a zodpovednú
radu ZO a členskú základňu, ktorá stojí pri nás. Organizujeme

a Spišská Nová Ves. V každom z uvedených miest do monitoringu boli zapojení
štyria aktivisti s ťažkým telesným postihnutím. Mali k dispozícii dotazník, na základe ktorého zbierali údaje, ktoré sú dôležité
sledovať, či daná budova spĺňa podmienky
bezbariérovosti v zmysle vyhlášky MŽP č.
532/2002 Z.z.
Išlo o kultúrne zariadenia, voľnočasové aktivity (múzeá, kiná, divadlá, kostoly
a pod.), zdravotnícke zariadenia (nemocnice, výdajňa kompenzačných pomôcok,
lekárne), školské zariadenia (materské,
základné, stredné školy, internáty), inštitúcie verejnej správy a samosprávy, služby
– banky, poisťovne, ubytovacie a stravovacie zariadenia. Aktivisti vyhotovili fotodokumentáciu dobrých a zlých príkladov,
z ktorých boli vyhotovené bulletiny a distribuované na všetky pobočky a miestne
samosprávy. Výsledky monitoringu boli
prezentované na workshopoch v jednotlivých mestách za účasti aktivistov, projektového tímu, členov SZTP a zástupcov
verejnej správy a samosprávy.
Vieme, že prítomnosť bariér v živote
občanov s telesným postihnutím má veľký
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dopad na kvalitu ich života. Je bezprostrednou príčinou ich diskriminácie, čo je v rozpore so základnými ľudskými právami. Aj
z toho dôvodu po prezentácii výsledkov
monitoringu sa uskutočnil seminár v oblasti dodržiavania našich občianskych ako aj

základných ľudských práv. Hlavnou témou
bol Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, Antidiskriminačný
zákon a návod, ako a kam podať sťažnosť
z dôvodu neprístupnosti prostredia. Republikové centrum SZTP plánuje pokra-

čovať v prieskume v ďalších okresných
mestách vrátane železničnej a autobusovej
dopravy.
Mgr. O. Bohuslavová
projektový asistent

PROJEKT e-parkovania VSTUPUJE DO
PILOTNEJ FÁZY
Ako pokračuje projekt tzv. e-parkovania pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, o ktorom sme podrobnejšie písali pred rokom
v jesennom čísle nášho Informátora? Tu je niekoľko aktuálnych
informácií:

ŠTATISTIKA ČLENOV SZTP K 31. 12. 2019
do 15 rokov

do 18 rokov

do 35 rokov

do 50 rokov

do 60 rokov

nad 60 rokov

SPOLU

kraj BA

9

3

42

196

327

2 045

2 622

kraj TT

7

5

37

138

263

1 629

2 079

kraj NI

59

25

108

143

409

1 681

2 425

kraj BB

0

1

13

63

198

1 149

1 424

kraj TE

15

14

32

80

139

917

1 197

Na stretnutí, ktoré sa na podnet realizátorov projektu (ZMOS
a DEUS) uskutočnilo 16. 7. 2019 v sídle Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska za účasti zástupcov organizácií ľudí so
zdravotným postihnutím (pp. Mamojka, Hajduková, Vrábľová,
Bohuslavová, Grajcár) sme sa spoločne dohodli na nasledovnom:
• Systém e-parkovania bude môcť byť plne funkčný len za predpokladu, že doň budú zahrnutí všetci, ktorým boli doposiaľ
právoplatne vydané parkovacie preukazy, teda že to nebude
na dobrovoľnom rozhodnutí jednotlivca s parkovacím preukazom, či sa do systému zapojí alebo nie.

kraj ŽI

23

7

99

217

358

1 186

1 890

•

kraj PE

7

13

83

201

330

1 014

1 648

kraj KO

0

5

18

75

247

909

1 254

POLIO

0

0

1

3

13

130

147

RŠO ŤTP

0

0

45

145

210

220

620

120

73

478

1 261

2 494

10 880

15 306

spolu

Spracovala: Mgr. O. Bohuslavová

INFORMÁCIA K NOVÉMU ZÁKONU O REGISTRI MNO
Od 1. 1. 2019 nadobudol účinnosť zákon č. 346/2018 Z.z. o registri mimovládnych neziskových organizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
V zmysle toho zákona Slovenský zväz telesne postihnutých bol
povinný písomne zaslať do 30. 6. 2019 na Ministerstvo vnútra SR
aktuálne údaje o členoch štatutárneho orgánu v rozsahu meno,
priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia a rodné číslo
s uvedením dňa vzniku funkcie spolu s dokumentom (zápisnica),
ktorý osvedčuje skutočnosť pre zápis údajov o členoch štatutárneho orgánu.
Ak dôjde k zmene Stanov (pripravovaná požiadavka členskej
základne, aby za jednotlivé OJ mohol jednať samostatne predseda), musia o tom hlasovať delegáti Zjazdu. Ak táto zmena bude
odsúhlasená a schválená, sme povinní písomne zaslať oznámenie
na MV SR o zmene Stanov do 15 dní od jej schválenia.
Do 31. 12. 2019 všetky zmeny, ktoré prebehli na jednotlivých OJ
a SZTP nahlásil na MV SR, boli vykonané bezplatne.
Od 1. 1. 2020 všetky zmeny v registri MNO sa budú vykonávať
za poplatok vo výške 16,50 €. Okrem správneho poplatku je k žiadosti potrebné pripojiť aj doklad oprávňujúci na túto zmenu t.j.
zápisnica z členskej príp. výročnej členskej schôdze a pod. V zápisnici je potrebné presne uviesť meno a priezvisko štatutárneho
zástupcu organizačnej jednotky (predseda), dátum narodenia
a rodné číslo, adresa trvalého bydliska, deň vzniku funkcie. Túto

Do konania Zjazdu platia doterajšie Stanovy, na základe ktorého štatutármi organizačnej jednotky sú predseda a podpredseda
a konajú spoločne. Preto je pripravovaná zmena Stanov.
V prípade, že by ste potrebovali vyhotovenie výpisu z registra
alebo písomnú informáciu z registra, správny poplatok v oboch
prípadoch je stanovený vo výške 5 €.
V prípade výmazu údajov zapísanej organizačnej jednotky, je
správny poplatok vo výške 16,50 €.
V súčasnosti prideľuje nové IČO pre organizačné jednotky
oprávnené konať vo svojom mene len v 12-miestnej forme MV SR,
sekcia verejnej správy. Všetky žiadosti, ktoré smerujú na MV SR,
podpisuje štatutárny zástupca SZTP (predseda SZTP).
Zoznam zaregistrovaných organizačných jednotiek SZTP si
môžete pozrieť na adrese: http://ives.minv.sk/rez/registre/pages/
detailzpc.aspx?id=188660&full.
RC SZTP

•

V zmysle časového harmonogramu projektu, ktorý je už značne v omeškaní, je potrebné prijať nevyhnutné legislatívne zmeny čo najskôr. Ako najvhodnejší spôsob bol určený poslanecký
pozmeňujúci návrh predložený v období september – október
2019.
- Ministerstvo pripraví návrh tohto poslaneckého pozmeňujúceho návrhu.
- DEUS poskytne súčinnosť pri príprave poslaneckého pozmeňujúceho návrhu.
- Ministerstvo predstaví tento pozmeňujúci návrh spolu
s pozitívami projektu novinárom a širokej verejnosti na akcií
za účasti predstaviteľov DEUS, ZMOS ako aj organizácií
a zväzov osôb s ŤZP.
- Predstavitelia reprezentatívnych organizácií a zväzov osôb
s ŤZP pozitívne podporia tento pozmeňujúci návrh a postavia sa za jeho skoré presadenie.

•

Prítomní sa zhodli na spôsobe doplnenia parkovacieho preukazu o ochranné prvky (elektronický čip a hologram) spôsobom, kedy prvý polrok túto činnosť zabezpečuje kuriér kompetenčného centra DEUS, a druhý polrok oprávneným osobám
túto výmenu zabezpečia príslušné úrady UPSVaR. Prítomní
sa taktiež zhodli na tom, že po márnom uplynutí ročnej lehoty
parkovacie preukazy nedoplnené o ochranné prvky stratia
platnosť.
Zástupcovia MPSVR, ZMOS a DEUS si potvrdili svoj záväzok
uzatvoriť memorandum v čo najkratšom čase s tým, že do
aktuálne odsúhlasenej verzie sa doplní záver uvedený vyššie
(povinné plošné doplnenie PP o ochranné prvky) a potvrdenie
ministerstva o participácii na prevádzkových nákladoch projektu vo výške 120 000 € ročne.

•

Zástupcovia DEUS-u, riešiteľskej organizácie projektu, nás
oboznámili s návrhom, ako bude prebiehať dopĺňanie existujúcich parkovacích preukazov.

•

ZMOS prostredníctvom svojho výkonného podpredsedu p. Milana Mušku bude iniciovať stretnutie so štátnym tajomníkom
MPSVR SR p. Branislavom Ondrušom s cieľom oboznámiť ho
s aktuálnym stavom riešenia projektu e-parkovania a požiadať
o súčinnosť ministerstva pri zabezpečení zmeny príslušnej legislatívy.

•

•

Zástupcovia organizácií ľudí so ZP prisľúbili projekt e-parkovania podporiť aj mediálne prostredníctvom vlastných informačných kanálov (časopisy, webstránky) a informovať o výhodách
e-parkovania svojich členov.

Bodka (alebo bodkočiarka) na záver:

zmenu Republikové centrum SZTP je povinné písomne oznámiť
do 15 dní od jej vzniku na MV SR.
V prípade, že vznikne nová organizačná jednotka (základná
organizácia), postup je ten istý až na to, že poplatok je stanovený
vo výške 66 €.

Podmienkou takéhoto riešenia je zmena legislatívy, novela
zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, a to konkrétne
v časti týkajúcej sa parkovacieho preukazu. Novela zákona by
mala umožniť doplnenie existujúcich parkovacích preukazov
(aktuálne je ich na Slovensku vydaných asi 90 tisíc) o aktívne prvky – elektronický identiﬁkačný prvok a holograﬁcká
mapa – umožňujúce komunikáciu preukazu s monitorovacím
zariadením zabudovaným na parkovacom mieste. Parkovacie
preukazy, ktoré budú vydávané po plošnom spustení projektu
do prevádzky, budú už tieto aktívne prvky obsahovať.

parkovacích preukazov parkujúcich v SR je minimum v porovnaní s domácimi držiteľmi PP, a je možné ich oprávnenosť
parkovania a proces kontroly nastaviť dohodou s príslušnými
políciami. Kvôli tejto malej skupine by bolo neadekvátne obmedzovať výhody projektu pre slovenské osoby s PP.

Zo stretnutia k vybraným otázkam národného projektu „eInklúzia prostredníctvom komplexného elektronického riešenia problematiky parkovania osôb s ťažkým zdravotným postihnutím“, ktoré
sa uskutočnilo 10. 9. 2019 na MPSVR za účasti štátneho tajomníka
p. B. Ondruša, p. M. Mušku, ZMOS, zástupcov DEUS-u a zástupcov ľudí so zdravotným postihnutím (pp. B. Mamojka, T. Köböl,
O. Bohuslavová, Š. Grajcár), vyplynuli nasledovné závery:
• Prítomní sa zhodli, že pre úspešnú implementáciu projektu
je nevyhnutné, aby došlo k povinnému plošnému doplneniu
parkovacích preukazov (PP) o ochranné prvky (elektronický
čip a hologram) pre všetkých oprávnených držiteľov.
Predstavitelia reprezentatívnych organizácií a zväzov osôb
s ŤZP podporia osvetu o výhodách tohto riešenia vo svojich
členských základniach, NR SR a aj k médiám a verejnosti.
•

Je dostatočné miesto na doplnenie ochranných prvkov na
medzinárodne odporúčaný vzor parkovacieho preukazu tak,
aby nebol v rozpore s touto úpravou. Zahraničných držiteľov

Národná rada SR na svojom rokovaní 28. 10. 2019 schválila
návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z.
o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Jeho súčasťou bola aj tzv. nepriama novela zákona
č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, ktorá platné znenie zákona dopĺňa
o nový § 64a nasledovne:
„§ 64a
Informačný systém parkovania
(1) Informačný systém parkovania je nadrezortný informačný
systém, ktorý obciam poskytuje technické a programové prostriedky k správe vyhradených parkovacích miest, kontrole ich
obsadenia a plánovaniu umiestňovania vyhradených parkovacích miest. Správcom informačného systému parkovania je
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska.
(2) Na základe písomnej dohody so správcom informačného
systému parkovania, a ak tomu nebránia technické dôvody,
sú obce a iné osoby oprávnené využívať informačný systém
parkovania.
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(3) Na účely využívania informačného systému parkovania je
správca informačného systému parkovania oprávnený získavať
údaje z iných informačných systémov verejnej správy.
(4) Správa a prevádzka informačného systému parkovania a plnenie úloh správcu informačného systému parkovania sú výkonom verejnej správy. Správca informačného systému parkovania je na tento účel oprávnený o držiteľovi parkovacieho
preukazu spracúvať osobné údaje podľa § 64 ods. 4 písm. a) až
g), h) až j), 1), o) a o čísle vyhotoveného parkovacieho preukazu.
(5) Na ﬁnancovaní informačného systému parkovania sa ministerstvo podieľa v rozsahu a spôsobom dohodnutým písomnou zmluvou uzavretou so správcom informačného systému
parkovania.
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O tom, ako sa projekt e-parkovania bude vyvíjať v nasledujúcich mesiacoch, Vás budeme opäť inforovať v nasledujúcichčíslach nášho časopisu
Štefan Grajcár
Ďalšie informácie:
https://zive.aktuality.sk/clanok/143303/stat-dal-do-zakona-novy-it-system-pre-parkovanie-projekt-pritom-ma-overit-pilot/
https://www.zdruzeniedeus.sk/einkluzia-tzp

SOCIÁLNE PODNIKY
– PRACOVNÉ
PRÍLEŽITOSTI PRE
KAŽDÉHO
Sociálna ekonomika je vo vyspelej Európe už dlhé
roky nástrojom úspešne slúžiacim na pracovné
začlenenie zdravotne alebo inak znevýhodnených
nezamestnaných, na poskytovanie tovarov
a služieb, ktoré v dostatočnej miere neposkytuje
štátny alebo bežný podnikateľský sektor,
ale napríklad aj na riešenie klimatickej zmeny,
ktorá už prerastá do existenčnej hrozby.
Ako je to na Slovensku?
SOCIÁLNA EKONOMIKA NA SLOVENSKU
Aj u nás sociálna ekonomika funguje oddávna, pamätníci si
možno spomenú na družstvá, ktoré riešili hospodárske, sociálne
a iné potreby svojich členov. Po nežnej revolúcii štafetu sociálnej
ekonomiky prebrali najmä mimovládne neziskové organizácie,
ktoré stále zohrávajú dôležitú rolu v uspokojovaní spoločenských
potrieb od zdravotnej starostlivosti, cez sociálnu pomoc, vzdelávanie a výchovu, až po rozvoj telesnej kultúry, či ochranu životného
prostredia. Systematickú podporu pre rozvoj sociálnej ekonomiky u nás priniesol zákon o sociálnej ekonomike a sociálnych
podnikoch, ktorý vstúpil do platnosti v máji 2018 a po prvýkrát
v histórii SR komplexne vytvoril legislatívne prostredie pre pôsobenie sociálnych podnikov. Je súčasťou celkovej stratégie rozvoja
sociálnej ekonomiky na Slovensku, ktorá je postavená na troch
pilieroch – legislatívnom prostredí, poradenskej infraštruktúre a ﬁnančnej podpore. Jednoznačne vymedzil sociálnu ekonomiku ako
súhrn aktivít, ktorých hlavným cieľom je dosahovanie pozitívneho
sociálneho vplyvu.
Ide o spoločensky prospešné služby, ktoré možno realizovať
v širokom spektre oblastí spoločenského a hospodárskeho života, ako napríklad poskytovanie zdravotnej starostlivosti, sociálnej
pomoci, humanitárnej starostlivosti, ale tiež to môže byť rozvoj
duchovných a kultúrnych hodnôt, ochrana ľudských práv a zá-

kladných slobôd, vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry,
výskum, vývoj, vedecko-technické a informačné služby, tvorba
a ochrana životného prostredia, služby na podporu regionálneho
rozvoja a zamestnanosti, zabezpečovanie bývania, dokonca aj
poskytovanie ﬁnančných prostriedkov subjektom sociálnej ekonomiky na vykonávanie spoločensky prospešnej služby. Z troch
typov sociálnych podnikov, ktoré vymedzuje zákon – integračné,
sociálne podniky bývania a všeobecné – sa na zamestnávanie
znevýhodnených a zraniteľných osôb, medzi nimi aj telesne
postihnutých, zameriavajú predovšetkým integračné sociálne
podniky. Zamestnanci v nich jeden-dva roky získavajú pracovné
návyky a potom si môžu úspešne hľadať trvalé zamestnanie.
SKÚSENOSTI Z PRAXE
O svojich skúsenostiach s mentálne postihnutými osobami by
vedeli dlho rozprávať pani Mišová a pán Horanič, ktorí občianske
združenie pomáhajúce ľuďom s mentálnym postihnutím a ich rodinám premenili na registrovaný sociálny podnik známy pod názvom BIVIO v bratislavskej Rači: „Ľudia s mentálnym postihnutím
sa po skončení školy dosť ťažko zamestnávajú a ak sa zamestnajú,
ťažšie si prácu udržia. Projekt BIVIO umožňuje po skončení školy
získať pracovné a sociálne zručnosti, ktoré im môžu napomôcť pri
pracovnom uplatnení a začlenení. Keď sme zvažovali, akým spôsobom celý proces nastaviť, zhodli sme sa na tom, že najlepšou

cestou by mohlo byť trénovanie v reálne existujúcich prevádzkach.
Odtiaľ bol už len krok k rozhodnutiu začať podnikať v segmente služieb,“ priblížil zrod myšlienky založenia sociálneho podniku Marian
Horanič. Momentálne má BIVIO tridsaťdva zamestnancov, desať je
so zdravotným postihnutím, z toho osem s mentálnym. „Sme stále
občianske združenie – sociálne služby poskytujeme ako neverejné
sociálne zariadenie prostredníctvom rehabilitačného strediska.
Ľudia s mentálnym postihnutím, ktorí sa tu zaúčajú, dostávajú
komplexnú starostlivosť – venujeme sa aj ich osobnostnému rozvoju, samostatnosti, poskytujeme špecializované poradenstvo. Nie
je to iba o tom, ako zametať alebo odniesť v reštaurácii šálku kávy.
Naša podnikateľská časť, registrovaný sociálny podnik, je hotelom,
reštauráciou, máme seminárnu miestnosť na prenájom. Sme otvorení smerom von, aj komunite Račanov, chceme spolupracovať.
Záhrada je zrekonštruovaná, vysadili sme stromy, plánujeme detské ihrisko, krytú terasu, gril, zázemie na relaxáciu. Okrem záhrady
plánujeme ešte zrekonštruovať aj historickú pivnicu. Je o ňu záujem,
bola by škoda nevyužiť ju napríklad na prezentácie račianskych
vinárov,“ objasnil fungovanie sociálneho podniku a jeho plánov do
budúcnosti Marian Horanič.
Ďalším registrovaným sociálnym podnikom na Slovensku je aj
Aptet ISP so sídlom v Leviciach. Jeho cieľom je zlepšenie kvality
života znevýhodnených a zraniteľných skupín v nitrianskom regióne pomocou sociálnych inovácií. „Inšpirovali sme sa výrobným
družstvom invalidov v Čechách, ktoré má okolo 220 zamestnancov,
z toho okolo 170 zdravotne postihnutých. U nich vidieť, že zapojení
do pracovného procesu sú ľudia s rôznym hendikepom – a funguje
to. Mnohí so zamestnancov sa po rokoch stali členmi družstva. To
sa páči aj nám ako demokratická forma správy. My sme integračný
sociálny podnik vo forme družstva. Momentálne ponúkame svoje
služby v šiestich oblastiach: administratíva, účtovníctvo a mzdy,
vzdelávacie, facilitačné a poradenské služby, testovanie softvéru,
projektové a konzultačné činnosti, kosenie, upratovanie, čistenie,
žehlenie, pranie,“ povedal podpredseda družstva – registrovaného
sociálneho podniku Igor Hrošovský.
Príkladom toho, ako sa z chránenej dielne môže stať registrovaný sociálny podnik, je cukrovinkáreň Solide Slovakia, ktorá je
príkladom toho, ako sa z chránenej dielne môže stať registrovaný sociálny podnik. Edita Vincúr Kalitová, majiteľka a konateľka
podniku: „Spolu s kolegom sme pred jedenástimi rokmi rozbiehali
chránenú dielňu. Ako v jeho, tak aj v mojom okolí sme mali ľudí so
zdravotným znevýhodnením, ktorí sa nevedeli zamestnať. Legislatíva umožňovala pri zamestnaní takýchto ľudí poberať aj rôzne druhy
podpory. Skúšali sme nielen prácu zdravotne znevýhodnených
ľudí, ale aj samotnú výrobu tradičných cukroviniek. Tie sú vyrábané ručne, čiže je tam potrebné množstvo pracovnej sily. Bielková
pena, krájanie, polievanie čokoládou, balenie… je to množstvo
postupov, pri ktorých potrebujete trpezlivého a zodpovedného
zamestnanca. Nám sa zamestnanie zdravotne znevýhodnených
osvedčilo – za poskytnutú pracovnú príležitosť sú vďační a pri práci
trpezliví. Dôkazom je aj fakt, že niektorí zamestnanci sú u nás úplne
od začiatku.“
Na otázku, čo by pani Vincúr Kalitová poradila potenciálnym
záujemcom, ktorí sa rozhodujú, či ísť do registrácie sociálneho
podniku, nám odpovedala: „Pre tých, ktorí chcú pomáhať druhým
a robiť svet krajším a lepším, to je určite dobrá cesta. Ja vidím po-

tenciál v možnej spolupráci so všetkými registrovanými sociálnymi
podnikmi na Slovensku – či už formou výmeny skúseností, alebo
vzájomným obchodovaním a priateľstvom. Zároveň sú ale sociálne
podniky aj nástrojom na pomáhanie druhým. Je to nielen možnosť
ako uživiť seba a rodinu, ale ako spraviť viacerým ľuďom deň krajší.
Konkrétne v prípade našej ﬁrmy radosť detí z cukroviniek, a trebárs
aj dôchodcov, ktorí sa môžu s košickým medom vrátiť na okamih
do detských čias. A hovorím si, že ak niekomu spravíme deň krajším, tak sme dosiahli svoj cieľ. Samozrejme, v neposlednom rade
je tu aj pomoc našim zamestnancom, ktorým poskytujeme prácu
a výhodou sociálnych podnikov je fakt, že v porovnaní s chránenými dielňami rozširuje okruh ľudí, ktorých môžeme zamestnať a tým
pádom im aj pomôcť.“
Od mája 2018 sa zaregistrovalo vyše osemdesiat prevažne
integračných registrovaných sociálnych podnikov a týždenne pribúdajú ďalšie. Môžu byť príkladom a inšpiráciou.
Ich aktuálny zoznam je k dispozícii na stránke https://www.
employment.gov.sk/sk/praca-zamestnanost/socialna-ekonomika/register-socialnych-podnikov-09-2018.html.
BEZPLATNÁ POMOC ZÁUJEMCOM O SOCIÁLNE
PODNIKANIE
S účinnou implementáciou nového zákona do praxe sa začalo
prostredníctvom národného projektu Inštitút sociálnej ekonomiky, ktorý je ﬁnancovaný z prostriedkov Európskej únie. „Prvé
regionálne centrum sociálnej ekonomiky sme otvorili v auguste
2018 v Banskej Bystrici, nasledovali Košice, Prešov a postupne
aj všetky ostatné krajské mestá. Veríme, že práve odborná pomoc v podobe poradenstva, vysvetlenia legislatívnych procesov
a všetkých náležitostí, pomôže k rozšíreniu sociálneho podnikania
na Slovensku,“ uviedla Zuzana Borgulová, generálna riaditeľka
Implementačnej agentúry Ministerstva práce, sociálnych vecí
a rodiny Slovenskej republiky. V každom regionálnom centre sú
regionálni koordinátori, ktorí poskytujú aktuálne a komplexné informácie laickej i odbornej verejnosti o potrebe a spôsobe riešenia
problematiky sociálnej ekonomiky v danom regióne. Kľúčovou úlohou regionálnych koordinátorov je v lokálnom prostredí motivovať
a pomáhať verejnosti pri zakladaní sociálnych podnikov s cieľom
zvýšenia regionálnej zamestnanosti a jej následnej udržateľnosti.
„Záujemcom o priznanie štatútu registrovaného sociálneho podniku sú nápomocní v procese podania žiadosti so spracovaním
a odovzdaním základných dokumentov potrebných pri registrácii.
Bezplatne poskytujú aj projektovú, právnu a ekonomickú podporu
a pomoc pri verejnom obstarávaní s dôrazom na uplatňovanie sociálneho aspektu vo verejnom obstarávaní,“ priblížila časť činnosti
regionálnych centier Zuzana Borgulová. Regionálne centrá sociálnej ekonomiky spolupracujú aj s expertami pre oblasť legislatívy
a sociálnej ekonomiky v konkrétnych regiónoch, ktorých úlohou je
na základe vlastných skúseností z podnikania radiť, viesť a podporovať záujemcov o založenie sociálneho podniku, oboznámiť ich
nielen s pozitívami, ale aj možnými rizikami sociálneho podnikania
a možnosťami, ako im predchádzať. Dvere na centrách sú otvorené všetkým záujemcom, stačí prísť.
Všetky kontaktné údaje sú uvedené na stránke www.npise.gov.
sk/regionalnecentra/.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.
www.esf.gov.sk

www.employment.gov.sk

www.ia.gov.sk
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25. VÝROČIE ZALOŽENIA ZO Č. 68 SZTP LEVICE
Slávnostná VČS sa uskutočnila v KD Junior. Za prítomnosti do
300 členov ZO a hostí pani Mária Lenhartová privítala vzácnych
hostí. Privítala a poďakovala sa aj za vystúpenie žiačkam gymnázia
A. Vrábla a speváčkam zo súboru Varta v krásnych tekovských
krokoch.
Predsedníčka ZO Bc. Júlia Vrzalová všetkých prítomných
svojou správou o činnosti za uplynulé obdobie nielen prekvapila
ale aj potvrdila, že výbor ZO nesedel na vavrínoch. Za jednotlivými úspešnými podujatiami boli priania členov ZO a inovovanie
svojej činnosti. V správe pani predsedníčky sa objavili kultúrne,
športové, vzdelanostné akcie, rekondičné pobyty, zájazdy a výlety na Slovensku, Maďarsku, v Čechách, kde boli nadviazané aj
vzťahy so sesterskými organizáciami TP. Uskutočňovali sa plesy,
posedenie seniorov v rámci mesiaca Úcty k starším s hudbou
a tombolou. Krásne boli výstavy ručných prác. Cenné sú ja ocenenia na súťažiach v prednese poézie, prózy a v speve z Kremnice,
pri výstavách a Zjazdoch SZTP. Každý rok usporiadali beneﬁčný
koncert s umelcami v regióne okresu Levice. Dalo by sa toho ešte
veľa napísať ale to by sme museli uverejniť celú správu o činnosti.
Musím spomenúť ešte jednu dôležitú skutočnosť, že na základe
akreditácie MPSVR SR každú stredu v týždni v priestoroch OC
SZTP Levice predsedníčka ZO poskytuje sociálne poradenstvo.
Prítomní členovia a hostia ocenili veľkým potleskom obsah tejto
správy a jej dôstojný prednes. Slávnostnú VČS som rozdelila na
dve časti. T.j. na racionálnu časť (správy) a na časť emocionálnu.
Keď predsedajúca pani Lenhartová oznámila prítomným, že na
základe návrhu a schválenia výboru ZO č. 68 v Leviciach pristúpia
k odovzdávaniu najvyššieho vyznamenania SZTP – striebornej
plakety In memoriam aktívnemu dlhoročnému členovi ZO SZTP
pánovi Petrovi Székelyovi, ktorý ako 44 ročný nedávno zomrel.

Vzácne ocenenie prevzala jeho mamička pani Mária Székelyová.
Nie všetci vedeli, že Peťko už nie je medzi nami. Poznali ho ako
všestranného človeka s veľkým „Č“. Jeho neúnavná vôľa žiť plnohodnotný život sa odzrkadlila na každom kroku. Nikto, kto ho stretol, nevidel ho smutného, utrápeného, i keď mu nebeský a pozemský život nadelil telesné trápenie za plnú priehršť. Nesedel doma
v kúte svojho domova, usiloval sa byť samostatný. Bol aktívnym
účastníkom nielen zväzových aktivít ale aj podujatiach mesta. Pretekal na vozíku so zdravými bežcami v pretekoch Levická desiatka.
Bol vynikajúci fotograf. Ako málo mužov sa venoval výrobe čipiek
tzv. paličkovaniu. Za paličkovanú čipku získal na Abiolympiáde raz
prvé a raz tretie miesto. Veľmi účinne pomáhal aj pri zbierke SZTP,
ktoré vyhlásilo Tesco. Ani neviem, kde všade bol prítomný. Keď sa
díval z neba na to, ako jeho matka preberá vzácne vyznamenanie,
bol by na seba hrdý. Každý človek, čo ho poznal, si ho za života
aj po smrti vážil ako príklad pre zdravých mladých ľudí, čo im nič
nie je ale robia z malicherných neúspechov v živote tragédiu. Keď
jeho matka Mária Székelyová preberala ocenenie pre svojho syna,
uviedla svoje poďakovanie krásnymi slovami básnika Milana Rúfusa. Nikto sa neudržal v sále slz dojatia.
Ale útok na naše citové a slzavé kanáliky ešte neboli u konca.
Členka výboru predniesla reč plnú citu ku skôr narodeným. Postupne vyvolali 82 jubilantov, ktorým boli odovzdané malé upomienkové darčeky a krásny jarný kvet. Za všetkých jubilantov sa
poďakovala Mária Žigová.
V závere tohto krásneho podujatia pozvala predsedníčka ZO
všetkých na malé občerstvenie.
Mária Lakatošová
členka ZO č. 68 SZTP Levice

STRETLI SME SA NA VÝROČNEJ SCHÔDZI
každý závidieť – ľudia v pokročilom veku,
ktorí sa vedia tešiť zo života.“

V nedeľu, 9. februára 2020 sa stretli zdravotne postihnutí na výročnej členskej
schôdzi Základnej organizácie Slovenského zväzu telesne postihnutých v Oščadnici
a Základnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska v Oščadnici. Na schôdzi sa
zúčastnilo 110 členov organizácie, ktorí
privítali medzi sebou vzácnych hostí: ministra práce sociálnych veci a rodiny SR
Jána Richtera, poslanca NR SR Ing. Juraja
Blanára, starostu obce a poslanca VUC

PaedDr. Jozefa Cecha a predsedníčku OO
JDS Mgr. Margitu Ďurišovú.
V kultúrnom programe zahrala ľudová
hudba „Oščadnický heligonkári“. Správu
o činnosti za rok 2019 predniesol predseda
organizácie Jozef Křivánek, ktorý povedal:
„V dnešnej dobe treba hľadať cesty ako
ľudí spájať a nie ako rozdeľovať. Zamyslime
sa, či je to tak aj v našom okolí. Dnes sme
tu v krásnom kolektíve, ktorý nám môže

ZO SZTP pracuje v Oščadnici už 23
rokov a ZO JDS 12 rokov. Dlhodobá skúsenosť ukázala, že založenie organizácie
v obci bolo potrebné. Organizácie aktuálne
združujú 141 členov a jej činnosť sme organizovali podľa schváleného plánu práce
a podľa ﬁnančných možnosti organizácie.
Zamerali sme sa na kultúrno – spoločenské
podujatia: Deň matiek a otcov, Mesiac úcty
k starším a stretnutie s jubilantmi. V uplynulom roku sme zorganizovali 13. ročník
beneﬁčného koncertu „Od srdca k srdcu“,
kde pozvanie prijali FS Drevár, ženský
spevácky súbor VRCHÁRKY, heligonkári
Jaroslavy Jelínkovej. Výťažok v podobe potravinových balíčkov a školských
potrieb sme odovzdali ôsmim zdravotne
postihnutým deťom a sirotám a dvom rodinám sme darovali ﬁnančný dar na nákup
zdravotníckych potrieb. Usporiadali sme aj
7. ročník športových hier osôb so zdravotným postihnutým a seniorov, na ktorom sa
zúčastnilo 120 členov. Pokračujeme v patronáte údržby lavičiek na šestnástich autobusových zastávkach v obci. Staráme sa aj

nici Miroslavovi Kozovi a Anne Kozákovej.
Ďakovný list OV ZPCCH dostali: Terézia
Hamacková, Marta Ondrušková, starosta obce Oščadnica Ing. Marián Plevko
a PaedDr. Jozef Cech, poslanec VÚC
ŽSK. Ďakovný list ZO SZTP Oščadnica bol
odovzdaný Jozefovi Grigovi a ďakovný list
OO JDS III. tretí stupeň Margite Bzdilíkovej
a Jánovi Štensovi.

o dva hroby padlých sovietskych vojakov
a to na našom cintoríne a osade Hanzlov.
Zúčastňovali sme sa rekondično-rehabilitačných pobytov v Nimnici a Turčianskych
Tepliciach. Ďalej to boli pútnické zájazdy
ale i zájazd za krásami Slovenska: Levoča,
Spišské Podhradie, Teplice, Piešťany a Tatranská Lomnica. Na okresných športových
hrách nás úspešne reprezentovali sedemnásti naši členovia. Na okresnej speváckej
prehliadke JDS „Znie pieseň naša“ nás
úspešne reprezentoval FS DEDOVANKA.
Na tradičnom stretnutí s názvom „Trojgeneračné stretnutie“ sa zúčastnilo 25 detí
a na stretnutí s Mikulášom zase 45 detí.
V bohatej diskusii vystúpili minister sociálnych veci a rodiny Ján Richter, ktorý
sa poďakoval našej organizácii z prácu,
ktorú vykonávame v prospech seniorov
a zdravotne postihnutých. V tomto duchu
sa niesli aj diskusné príspevky Ing. Juraja
Blanára, poslanca NR SR a Jozefa Cecha,
poslanca VÚC ŽSK. Veľmi si vážime ich
prístup k problematike zdravotne postihnutých. Naši členovia im z celého srdca
ĎAKUJÚ. V tomto roku máme pripravený
bohatý plán činnosti. Čakajú nás ďalšie
ročníky podujatí: 8. ročník športových hier
osôb so zdravotným postihnutím a seniorov, 14. ročník beneﬁčného koncertu „Od
srdca k srdcu“, kde pozvanie už prijali FS

Stavbár zo Žiliny, Detský súbor NEZABÚDKA zo Zborova nad Bystricou a FS DEDOVANKA z Oščadnice. Z dobrovoľného
vstupného by sme chceli pripraviť dary pre
deti a zakúpiť pre občanov obce deﬁblirátor. Nebudú chýbať rekondičné pobyty,
zájazdy, tradičné trojgeneračné stretnutia, športové hry v rámci OC SZTP a OV
ZPCCH v Čadci a pod.
V rámci VČS boli ocenení i členovia organizácii. SZTP na návrh ZO SZTP Oščadnica ocenil striebornou medailou Štefana
Špaleka a Annu Kočí. OC SZTP Čadca
odovzdalo ďakovný list Margite Lysíkovej,
Márií Glettovej, predsedovi DHZ v Oščad-

„Kto sa naučí vážiť šediny, nemusí sa
báť, že zostane v starobe nepovšimnutý.
Nájdime si preto všetci čas na vľúdne slovo a úsmev. Prežívajme ďalšie dni v šťastí
a želajme si, aby sme sa v dobrom zdraví
stretávali i na ďalších podujatiach“ – povedal predseda ZO SZTP Jozef Křivánek. Po
hlasovaní za uznesenie nasledovala bohatá
tombola, kde nám pomohol i Michal Šulgan. Pokračovali sme s chutným obedom,
po ktorom sa rozprúdila voľná zábava pri
hudobnom sprievode Oščadníckych heligonkárov.
Ďakujeme pracovníkom Penziónu
MEGA za svedomitý prístup k nám, zdravotne postihnutím a seniorov v Oščadnici.
Jozef Křivánek
predseda ZO SZTP v Oščadnici

KULTÚRNO-SPOLOČENSKÉ POSEDENIE
ZO SZTP HORNÉ SRNIE
Vo štvrtok, 12. decembra 2019 sa uskutočnilo v priestoroch kultúrneho domu kultúrno-spoločenské posedenie ku Dňu osôb
so zdravotným postihnutím, organizované
ZO SZTP Horné Srnie. Akciu zahájil predseda organizácie p. Štefan Blaho, ktorý privítal prítomných členov i hostí – primátora
Mesta Nemšová p. Mojtu, starostu Obce
Horné Srnie p. Húserku a delegáciu z mesta Brumov – Bylnice a predniesol príhovor
ku Dňu osôb so zdravotným postihnutím.

O kultúrne vyžitie sa postarali deti a žiaci
Základnej školy s materskou školou Václava Mitúcha z Horného Srnia. Ďakujeme p.
učiteľkám, ktoré ich pripravili, všetky čísla
boli odmenené zaslúžilým potleskom od
najmenších škôlkárov až po najväčších žiakov. Pri tejto príležitosti sa nezabudlo ani
na jubilantov, ktorým bol odovzdaný malý
darček. K príjemnému posedeniu prispelo
i podanie teplého občerstvenia.
Členovia znova prežili pekné popoludnie,

stretli sa, porozprávali, zabavili a už teraz
sa tešia na nasledujúcu akciu. Vďaka patrí
aj našim sponzorom: Obci Horné Srnie,
Mestu Nemšová, spoločnosti YF s.r.o.
Slovakia, RONA Lednické Rovne a ďalším,
ktorí nám pomohli akciu uskutočniť. Ďakujeme i Michalovi Černičkovi, ktorý túto
akciu ozvučil a prispel k dobrej úrovni tohto
podujatia.
E. Nosálová
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AKO NA TO V ROKU 2020?

umiestnený v kupole s priemerom 25 metrov a najvyšší bod stavby dosahuje výšku
až 11,5 metra.

Okrem zábavy naša organizácia sa stará o zdravie členov všetkých troch organizácii prostredníctvom prednášky Anny Holecovej, napr.: ako sa chrániť proti chrípke,
dôležitosť správnej chôdze a správneho
dýchania, kde vysvetľuje a učí ako a kedy
sa má správne dýchať. Neustále ich zapája
do cvičenia prstovej jogy a tiež cvičí s nimi
základné a jednoduché cviky vhodné pre
seniorov.

nuloročnú činnosť. Keďže je rok volebného
obdobia, máme aj povinnosť volieb. Voľby
Rady základnej organizácie, členov Krajskej rady a návrh člena Republikovej rady
Slovenského zväzu telesne postihnutých.
Je to veľmi závažný krok pre ďalšie štvorročné obdobie.

Ešte teraz nás čaká výročná členská
schôdza ZO SZTP, aby sme zhodnotili mi-

Anna Holecová
podpredsedníčka ZO SZTP BA III.

V nedeľu na nás čakalo ešte jedno dobrodružstvo – návšteva ľadopádu Šikľavá
skala, ktorý je ľahko dostupný z obcí Matejovce nad Hornádom a Chrasť nad Hornádom a je jeden z najkrajších ľadopádov na
Slovensku. Vďaka dlhotrvajúcim mrazom
a stále pritekajúcej vode narastá ľadopád
do nevídanej krásy. Zo Šikľavej skaly v lete
steká slabý, ale široký prúd vody. V zime
tento vodopád zamŕza a vytvára mohutné
ľadové steny, stĺpy a cencúle. Vzniká tak jeden z najkrajších ľadopádov na Slovensku
s výškou 14 metrov a šírkou 25 – 30 metrov.

Držme si palce!

VÍKEND PLNÝ
ZÁŽITKOV

Základná organizácia Slovenského zväzu
telesne postihnutých Bratislava – Krasňany, zahájila rok 2020 okrem základných povinností čo sa týka štatistiky, hospodárenia
a plánovania, valentínskym posedením
13. 2. pre svojich členov ako aj pre členov
Denného centra seniorov a členov Jednoty dôchodcov. Posedenie sme otvorili
poéziou o láske z vlastnej tvorby členov,
vystúpením speváckeho súboru, príhovorom k sv. Valentínovi. Nechýbalo pohostenie šiškou keďže sú fašiangy, balónový
tanec a hlavný bod programu bola tombola. Valentínsku výzdobu vytvorili vlastnou
tvorbou členovia ZO SZTP.

Rada Základnej organizácie č. 41 SZTP
v Spišskej Novej Vsi na každý rok pripraví
rôzne akcie, podujatia na základe plánu
práce pre svojich členov. Na jednotlivé
akcie členovia sa môžu prihlásiť priebežne
počas stránkových hodín.

TELESNE POSTIHNUTÍ OBČANIA SI PRIPOMENULI
DEŇ INVALIDOV
V utorok, 13. augusta 2019 si členovia
Základnej organizácie SZTP vo Svidníku
pripomenuli Deň Invalidov. Zúčastnilo sa
ho cez 50 členov a niekoľko hostí. Bolo to
skoro ako rodinné stretnutie pri peknej muzike a dobrom občerstvení. Všetci prítomní
sa výborne bavili. Nikto neodišiel bez toho,
aby si nezanôtil nejakú pesničku. Akcia
sa konala v peknom prostredí a vynove-

s našimi členmi. Bolo to jej prvé stretnutie
s našimi členmi. Ďakujeme jej za morálnu
podporu a veríme, že v budúcnosti nám
pomôže aj ﬁnančne.

nom reštauračnom zariadení. Ani sme sa
nenazdali a čas nám ubehol veľmi rýchlo
a o tretej po obede sme sa začali pomaly
rozchádzať domov.
Privítali sme medzi sebou aj novozvolenú primátorku Svidníka, p. Mgr. Marcelu Ivančovú. Pani primátorka nás prišla
pozdraviť a zároveň sa aj porozprávať

Zároveň ďakujeme mestu Svidník za ﬁnančnú podporu vo výške 200 € na činnosť
našej ZO SZTP. Akcia trvala viac ako štyri
hodiny, ale verím, že nikto z prítomných
neľutuje ten čas, ktorý s nami strávil. Určite sa znovu zídeme na ďalších akciách,
ktoré sa budú konať v tomto roku, alebo aj
v budúcom roku. Tak mi to sľúbili poniektorí z prítomných účastníkov Dňa Invalidov.
Poďakovanie za skvelo prežitý deň patrí
všetkým, ktorí sa pričinili o to, aby sa táto
akcia mohla zorganizovať.
Suchytra Ladislav
predseda ZO a OC SZTP vo Svidníku

Prvou akciou v roku 2020 bola návšteva
Vysokých Tatier. Termín bol určený na 18.
– 19. január 2020 z toho dôvodu, že vtedy
sa konal 8. ročník tradičného podujatia
TATRY ICE MASTER. Na návštevu Vysokých Tatier bola pozvaná aj riaditeľka SZTP
s rodinou, ktorá naše pozvanie prijala
a obdivovala spolu s nami krásy a skvosty
našich veľhôr.
V sobotu našu zimnú túru sme začínali
v Bachledovej doline, kde sa nachádza
Chodník korunami stromov. Výhľad z 32

metrov vysokej veže, vďaka ktorému sme
mali ako na dlani štíty Belianskych Tatier,
unikátnu scenériu Pienin a Zamagurie
– nás očaril. Chodník je v celej dĺžke bezbariérový, celková dĺžka chodníka je 1234
m. Zakončený je špirálovitou vyhliadkovou
vežou s panoramatickou podestou a adrenalínovou sieťou.
Po príjemnej prechádzke v Bachledovej doline sme sa presunuli na Hrebienok,
kde počas dvoch dní ľadoví sochári z desiatich krajín sveta – zo Slovenska, Českej republiky, Fínska, Holandska, Ruska,
Mongolska či Japonska, vdýchli život 50tim tonám ľadu a premenili ich na 35 unikátnych ľadových sôch. Sochári vytvárali
sochy na dvoch miestach, na otvorenom
priestranstve pri budove lanovky a v Galérii
ľadových umelcov, čo je kupola, chladená klimatizáciou a je v susedstve väčšej,
kde už v novembri 2019 bola postavená
parížska katedrála Notre-Dame. Vytvorilo
ju 18 sochárov z Litvy, Nemecka, Poľska,
Česka a Slovenska z 1 880 blokov ľadu, čo
predstavuje 225 ton ľadu. Ľadový dóm je

Prežili sme nádherný víkend v nádhernej prírode s nezabudnuteľnými zážitkami.
Rozišli sme sa unavení ale spokojní, že sme
strávili krásne dva dni vo Vysokých Tatrách
a tešíme sa na ďalšie podujatia, ktoré sú
naplánované na rok 2020.
Vladimír Drevko
podpredseda ZO č. 41 SZTP SNV
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FAŠIANGOVÁ
KAVIAREŇ

VÝLET DO PREDVIANOČNÉHO ZAKOPANÉHO

Fašiangy, Turice, Veľká noc, kto nemá kožúška, zima mu bude...
Nechali sme sa inšpirovať touto prastarou tradíciou, ktorá u nás v Ivanke pri Dunaji tiež dlhodobo traduje. Konajú sa rôzne
plesy, zábavy a zabíjačky. Fašiangy sa
končia v našej obci deň pred Popolcovou
stredou „Babskou zábavou“ s pochovávaním basy. „Fašiangová kaviareň“ sa zrodila
v kúpeľoch Bojnice vlani v novembri, keď
sme boli niektorí členovia našej organizácie SZTP na liečebnom pobyte. Chceli
sme spestriť náš plán akcií v roku 2020,
padli rôzne návrhy, ale nakoniec sme sa
rozhodli pre „Fašiangovú kaviareň“, ktorá
bude zaujímavá pre všetkých členov, ktorí
sa radi bavia. Termín akcie padol na piatok
21.februára. Na stoloch našich „fašiangových hostí“ čakali čerstvé šišky, ktoré sú

typické pre fašiangy, pagáčiky a pohár
dobrého vínka. O zábavu na počúvanie
a do tanca sa postaral DJ Peter.

bavili. Veľká vďaka patrí tým, ktorí sa na
príprave podieľali a všetkým, ktorí sa prišli
zabaviť.

Myslím, že premiéra „Fašiangovej kaviarne“ sa vydarila, všetci sa dobre za-

Vaša J. R.

STRETNUTIE S MIKULÁŠOM
členov. O túto výzdobu sa nám stará naša
členka Emília Majdišová a nesmie popritom
chýbať kronika, ktorú má tiež na starosti
táto naša členka, preto jej aj touto cestou
chceme veľmi pekne poďakovať za prácu
pre našu organizáciu. O správne navodenie predvianočnej atmosféry sa postaral.
P. Jozef Gruchalák s členmi folklórnej
skupiny pri Dennom centre „Nezábudky“ a spevokolom „LOREM KANTUS“,

Členovia Výboru ZO SZTP Dolný Kubín
na 6. 12. 2019 pripravili pre svojich členov
posedenie pri stromčeku a stretnutie s Mikulášom pre naše deti. Akcie sa zúčastnilo
165 členov našej ZO s rodinnými príslušníkmi v priestoroch estrádnej sály Mestského
kultúrneho strediska. Za mesto nás svojou
účasťou prišiel podporiť viceprimátor Matúš Lakoštík, za Odbor soc. vecí a rodiny
p. Evka Palugová, za Zaopatrovateľskú službu p. Majka Bedleková a naši stály sponzori
P. Alenka Chytilová za lekáreň u Anjela, p.
Anna Pulmanová a p. Mária Pakosová za
PPG Deco Slovakia, s.r.o, Žilina. Taktiež
nesmeli medzi chýbať členovia družobnej
ZO – Oščadnia s p. Jozefom Křivánkom.
Našou tradíciou býva aj príprava vianočnej výzdoby na paneloch, na ktorej sa
okrem výzdoby nachádzajú aj aktuálne
celoročné práce nášho výboru a úspechy

z Jasenovej, všetci si výborne pochutnali
a veľmi perne ďakujeme.
Do tanca a na počúvanie nám hrala skupina „“Fresch-bend“. p. Gusto Chomistek
a Ján Čillík sa k nám vracajú každé vianočné posedenie a my sa s nimi radi zabavíme.
Ďakujeme. K takémuto posedeniu patrí aj
tombola, a aby bola bohatá, o to sa postarali členovia výboru ZO, p. Gabika Flore-

Výbor ZO JDS Tesla Liptovský Hrádok
v spolupráci so ZO JDS v Partizánskej
Ľupči zorganizoval výlet dňa 10. 12. 2019
na predvianočné trhy do Zakopaného.
Zúčastnili sa ho aj členovia ZO SZTP a Záhradkárov z Liptovskom Hrádku a Parti-

ková, p. Anka Váleková, p. Anka Ilčíková,
p. Elenka Hrdličková, p. Milka Čajková,
p. Zuzka Furielová, p. Milan Ilčík, p. Zdenek
Holeš, p. Jozef Brodňanský, p. Milan Furiel, Ružena Sekerková. Za prípravu tohto
posedenia všetkým veľmi pekne ďakujem.
Predseda SZTP-ZO Dolný Kubín
Ružena Sekerková

Július Sokol
predseda OR SZTP L. Mikuláš

ČLENOVIA ZÁKLADNEJ ORGANIZÁCIE
SLOVENSKÉHO ZVÄZU TELESNE POSTIHNUTÝCH
PARTIZÁNSKA ĽUPČA SI NA VČS ZVOLILI NOVÚ RADU,
KONTROLNÚ KOMISIU, PRIPOMENULI SI AJ MDŽ
Dňa 28. 2. 2020 sa v KD Partizánska Ľupča
uskutočnila volebná VČS Základnej organizácie SZTP Partizánska Ľupča. VČS otvoril
a viedol podpredseda Július Sokol, ktorý
je zároveň predsedom Okresnej rady. Privítal hostí Ing. Štefana Banerta – predsedu
LKPS, Mgr. Pavla Murtina – predsedu ZO
SZPB, Ing. Ľubomíra Rybáka – predsedu
Jednota COOP, ospravedlnil starostu obce
Ladislava Balážeca.
Po schválení programu sa uskutočnila
voľba pracovných komisií. Správu o činnosti za rok 2019 predniesla Ing. Milada

pásmom o narodení Ježiška. Všetci členovia tejto skupiny sú aj členovia našej ZO
a máme radosť, že sa takýmto spôsobom
zapájajú do spoločenského diania života.
No a Mikuláš pri tom nesmel chýbať, rozdával darčeky všetkým prítomným deťom,
ktoré mu s radosťou povedali pripravené
básničky alebo pesničky. O večeru a občerstvenie sa nám už pravidelne stará
p. Igor Mačuha z Reštaurácie „Siesta“

zánskej Ľupče. V autobuse predsedníčka
ZO JDS a ZO SZTP Alena Kováčová privítala prítomných a oboznámila účastníkov výletu s organizačnými pokynmi.
Predseda ZO SZTP Partizánska Ľupča
Július Sokol poinformoval o vzniku histórii,

zaujímavostiach a kultúrnych pamiatkach
Zakopaného. O dobrú náladu sa postarala spevácka skupina Výboru JDS Tesla
Liptovský Hrádok za doprovodu Ing. Igora
Ivanka s gitarou. Anna Jacková z Partizánskej Ľupče priamo v autobuse napísala
báseň k dnešnému zájazdu s vianočnou
tematikou, ktorú predniesol Július Sokol.
Pri prehliadke trhu si všetci niečo kúpili na
pamiatku resp. nejaký darček k Vianociam
a pochutnali si na miestnych špecialitách.
Po zotmení sa všetci pokochali na krásne
vianočne vyzdobenom meste, trhu a turistickom centra Gubalowka. Všetkým sa
výlet páčil.

Ondrejková, návrh plánu činnosti na rok
2020 Július Sokol, správu o hospodárení
predniesla Anna Jacková, ako aj Návrh
Rozpočtu na rok 2020, správu Kontrolnej
komisie predniesol Ing. Vojtech Baldovič.
Všetky správy aj rozpočet boli schválené.
V ďalšom bode sa uskutočnili voľby do
Rady a Kontrolnej komisie. Rada bola zvolená v nasledovnom zložení: Július Sokol
- predseda, Anna Jacková – podpredseda,
Božena Kohútová - hospodár a členovia:
Katarína Bellová, Žoﬁ a Sokolová, Mgr.
Zlatica Chalupková, Ing. Milada Ondrejková, Zuzana Poloniová, Miroslav Hladiš,

Dašena Adamčiaková. Kontrolná komisia
bude pracovať v tomto zložení: Ing. Vojtech
Baldovič – predseda, Ing. Miroslav Migaľa
– člen, Mgr. Oľga Kraľovanská – člen.
VČS odporučila Okresnej rade za predsedu Júliusa Sokola a Annu Jackovú za
členku Kontrolnej komisie pri Okresnej
rade. Schválila Júliusa Sokola za delegáta
na Zjazd SZTP 4. – 5. 6. 2020 v Hokovciach.
V rôznom sa prihovoril k prítomným novozvolený predseda a predseda OR SZTP
v Liptovskom Mikuláši Július Sokol, poďakoval Rade ZO SZTP na čele s predsedníčkou Ing. Miladou Ondrejkovou za činnosť,
ktorú vyvíjali nielen v roku 2019 ale počas
celého 4 ročného obdobia. Poďakoval sa
za prejavenú dôveru vo voľbách a sľúbil aj
naďalej vykonávať túto činnosť v prospech
členov ZO SZTP. Informoval členov o možnosti kúpania v Aquaparku Tatralandia
a GinoParadise Bešeňová. Informoval, že
Zmluva s TMR je už podpísaná. Vstupné
je 13,90 € na celý deň počas celého roka
2020 okrem prázdnin a sviatkov.
Informoval, že je možné sa kúpať aj prostredníctvom JDS. Vstupné cez GOPPASS
je 69 € v pracovné dni pondelok až piatok
okrem sviatkov a prázdnin. V Kúpeľoch
Lúčky je cena 7€/3 hod v pondelok – štvrtok. Zmluva je na podpise, pravdepodobne
bude platná od 15. 3. 2020. Informoval, že
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Rada bude naďalej hľadať možnosti poskytovania pedikúry a masáží. Navrhol zúčastňovať sa spolu s SZPB akcie pripomenutia
si koniec 1. svetovej vojny 11. 11. o 11 hod
v L. Mikuláši.
V Diskusii vystúpil Mgr. Pavol Murtín,
ktorý ocenil spoluprácu medzi ZO SZPB
a SZTP, bude sa v nej pokračovať. Podporil
návrh akcie, ktorú navrhol predseda Július
Sokol. Predseda ďalej informoval, že 27.
– 28. 3. 2020 sa uskutočnia v Hokovciach
Oslavy 30. výročia vzniku SZTP, tejto akcie
sa za našu ZO SZTP zúčastní Július Sokol
a Anna Jacková, za OC SZTP pôjdu ešte

17

ďalší 4 členovia. Medzitým bol termín akcie
zrušený a akcia sa uskutoční v náhradnom
termíne. Ing. Milada Ondrejková poďakovala za podporu sponzorom Obecnému
úradu, starostovi, LKPS Jednote COOP.
Vystúpil aj predseda LKPS Ing. Štefan Banert, ktorý kladne hodnotil činnosť Rady
ZO SZTP a vyslovil naďalej podporu LKPS.
Ing. Vojtech Baldovič informoval o kultúrnej akcii: vystúpenie Donských kozákov
v DK L. Mikuláš 5. 3. 2020. Július Sokol sa
prihovoril ženám k ich blížiacemu sa sviatku MDŽ a poprial im veľa zdravia, šťastia
v ďalšej práci aj v osobnom živote. Predsedníčka Návrhovej komisie Mgr. Zlatica

Chalupková prečítala Návrh na uznesenie,
ktoré bolo jednomyseľne schválené.
Po oﬁciálnej časti VČS skončila posedením pri malom občerstvení. Predseda Július
Sokol poďakoval prítomným za účasť.
Dňa 6. 3. 2020 na zasadnutí Okresnej
rady Slovenského zväzu telesne postihnutých bol za predsedu zvolený Július Sokol
a Anna Jacková za členku Kontrolnej komisie.

radil a metodicky usmerňoval základné
organizácie v okrese.

Július Sokol
predseda ZO SZTP

VÝROČNÁ ČLENSKÁ SCHÔDZA ZO SZTP
LIPTOVSKÝ HRÁDOK, VOĽBY ORGÁNOV A MDŽ
Dňa 26. 2. 2020 sa uskutočnila v KD Liptovský Hrádok volebná VČS. Predsedníčka Alena Kováčová otvorila VČS, privítala
primátora Mgr. Branislava Trégera PhD,
predsedu OR SZTP Júliusa Sokola. Po
schválení Programu a pracovných komisií
predniesla Správu o činnosti za rok 2019
a Plán činnosti na rok 2020. Anna Čániová
podala Správu o hospodárení za rok 2019
a návrh rozpočtu na rok 2020. Správu KK
prečítal Mikuláš Janovčík. Správy a rozpočet boli schválené. Nasledovali voľby
na 4 ročné obdobie. Rada bude pracovať v zloženi: predseda Alena Kováčová,
podpredseda Jana Jadrana Kováčová,
tajomníčka Mária Jedľovská, hospodárka
Anna Čániová. KK : Anna Feriancová, Mikuláš Janovčík, Pavol Petrík. V rôznom sa
prihovoril k prítomným primátor Mgr. Branislav Tréger PhD. Poprial veľa úspechov
v práci novozvolenej Rade a poďakoval sa
predchádzajúcej Rade za prospešnú prácu v prospech členov ZO SZTP. Schvaľoval
spájanie sa členov jednotlivých spoločenských organizácií na akcie a výlety. Podal
podnetné návrhy na využitie ﬁnančných
prostriedkov napr. na masáže, rehabilitácie, kultúrne podujatia, divadelné, ﬁlmové
a športové podujatia, ktoré mesto preplatí
členom ZO SZTP. Prisľúbil a hneď vybavil
dodatočné ﬁnančné prostriedky vo výške
1 500 € formou preplácania na základe
vypracovania projektov na jednotlivé
akcie. Informoval prítomných o celospoločenských problémoch hlavne v šetrení
a ochrane životného prostredia, problémy
vo výchove mládeže, kriminalite, problémy
školstva, zdravotníctva, kde ako predseda
ZMOSU získal väčší rozhľad a informácie.
Informoval aj o pripravovanom rozvoji a investíciách v meste Liptovský Hrádok.
Ďalej vystúpil predseda OR SZTP v Liptovskom Mikuláši Július Sokol, poďakoval
Rade ZO SZTP na čele s predsedníčkou
Alenou Kováčovou za činnosť, ktorú vy-

víjali v roku 2019 ako aj počas celého
4 ročného obdobia. Novozvolenej Rade
na čele s predsedníčkou Alenou Kováčovou poprial veľa zdaru do práce v prospech členov ZO SZTP. Informoval členov

a v osobnom živote. Členovia v diskusii
podávali návrhy na uskutočnenie výletov
do rôznych lokalít na Slovensku, Rada sa
bude návrhmi zaoberať, zistí podrobnosti
a bude členov informovať.

Július Sokol je dlhoročným členom Slovenského zväzu telesne postihnutých
(SZTP) a aktívne pracuje v Základnej organizácii SZTP v Partizánskej Ľupči od
29. 7. 2004. Za podpredsedu ZO SZTP
v Partizánskej Ľupči bol zvolený 28. 11.
2007. Svoje úlohy si plní zodpovedne a pod
jeho vedením ZO pracuje v zmysle Stanov
bez nedostatkov. Rozvíja činnosť ZO SZTP
a vedie Okresné centrum a Okresnú radu
SZTP v Liptovskom Mikuláši. Snaží sa plniť
si svoje povinnosti zodpovedne a načas.
Zabezpečuje pre svojich členov kultúrne,
spoločenské, športové vyžitie. Dokáže pre
organizácie zabezpečiť ﬁnančné prostriedky na činnosť.
Od roku 2008 do 23. 11. 2018 vykonával
predsedu Okresnej kontrolnej komisie, kde
si tiež vykonával svoje úlohy zodpovedne,

SPOMÍNAME
o možnosti zľavneného kúpania v Aquaparku Tatralandia a GinoParadise Bešeňová. Informoval, že Zmluva s TMR je už
podpísaná. Vstupné je 13,90 € na celý deň
počas celého roka 2020 okrem prázdnin
a sviatkov. Informoval, že je možné sa kúpať aj prostredníctvom JDS. Vstupné cez
GOPPASS je 69 € v pracovné dni pondelok
až piatok okrem sviatkov a prázdnin. V Kúpeľoch Lúčky je cena 7 €/3 hod v pondelok – štvrtok, ďalej o Oslavách 30. výročia
vzniku SZTP, ktoré sa uskutočnia 27. – 28.
3. 2020 v Hokovciach. Zúčastní sa Alena
Kováčová za ZO SZTP L. Hrádok. Akcia
bola dodatočne presunutá na iný termín.
Július Sokol sa prihovoril ženám a predniesol veršík s tematikou MDŽ a poprial
im veľa zdravia, šťastia v ďalšej činnosti

Predsedajúca Alena Kováčová ukončila
Diskusiu. Poďakovala sa mestu, primátorovi Branislavovi Trégerovi, Michaele Záhradníkovej za doterajšiu ﬁnančnú, materiálnu
pomoc aj poskytovanie priestorov v KD pre
ZO SZTP, predsedovi OR SZTP Júliusovi
Sokolovi za pomoc v roku 2019 aj počas
celého 4 ročného obdobia. Predsedníčka Návrhovej komisie Anna Feriancová
prečítala Návrh na uznesenie, ktorý bol
jednomyseľne schválený. Po oficiálnej
časti VČS pokračovala posedením pri občerstvení. Predsedníčka Alena Kováčová
poďakovala prítomným za účasť.
Alena Kováčová
predsedníčka ZO SZTP L. Hrádok

V decembri minulého roku nás
zastihla smutná správa, že nás navždy opustil dlhoročný člen SZTP,
bývalý predseda OC SZTP Ružomberok a člen KR SZTP Žilina

Pavol Callo (vo veku 69 rokov).
Tí, ktorí ho poznali z akcií, na
ktorých rozozvučal harmoniku
a spevom spríjemnil nejedno podujatie, budú na neho dlho spomínať. Venujme tichú spomienku jeho
pamiatke.
Marika Antalová
KR SZTP Žilina

23. 11. 2018 bol zvolený za predsedu
Okresnej rady SZTP Liptovskom Mikuláši, kde za rok svojho pôsobenia odstránil
nedostatky v činnosti Okresného centra
a Okresnej rady SZTP v Liptovskom Mikuláši. Medzi inými úlohami zabezpečil
ﬁnančné prostriedky na činnosť Okresného centra, právne ošetril jeho existenciu
v doterajších priestoroch. Zabezpečil, aby
bolo vydané súpisné číslo na priestory, kde
sa nachádza aj sídlo dvoch základných organizácií z Liptovského Mikuláša. Zároveň
sa stal členom Krajskej rady. Je dlhoročným prispievateľom do časopisu TP + TP,
Obecných novín a tak prispieva k propagácii SZTP v obci, regióne a v SR. Okresná
rada v Liptovskom Mikuláši na základe
návrhu rady Základnej organizácie v Partizánskej Ľupči na svojom zasadnutí dňa 6.
12. 2019 schválila návrh na vyznamenanie
– Plaketu SZTP za jeho dlhoročnú aktívnu
činnosť pre hendikepovaných občanov,
organizačné schopnosti a pri príležitosti
životného jubilea 60-tky. Členovia Okresnej rady v Liptovskom Mikuláši, členovia
Základnej organizácie Liptovský Hrádok,
členovia Základnej organizácie Partizánska Ľupča vyslovujú poďakovanie za jeho
doterajšiu činnosť a prajú jubilantovi pri
jeho okrúhlom životnom jubileu veľa zdravia a pracovného elánu v osobnom živote,
ako aj v jeho ďalšej práci pre hendikepovaných občanov.

SMÚTOČNÉ OZNÁMENIE
Republikové centrum Slovenského zväzu telesne postihnutých s hlbokým zármutkom oznamuje svojim členom, že dňa 28. 1. 2020 nás vo veku nedožitých 80 rokov
opustila naša dlhoročná pracovníčka

Mária Lakatošová.
Milá Marienka,
aj po odchode na zaslúžený odpočinok si sa intenzívne zaujímala o dianie v SZTP.
Prispievala si aj do nášho časopisu TP+TP. Naposledy sme dostali od Teba články
v decembri 2019, ktoré sú uverejnené v tomto čísle. Tvoje postrehy zo života nám
budú chýbať.
Lúčime sa s Tebou, ostaneš v našich srdciach!
Ing. Monika Vrábľová
Mgr. Oľga Bohuslavová
OC SZTP Levice
Redakčná rada TP+TP
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VAŠA KRÍŽOVKA

Tajnička z 4/2019 – Nikto by sa nemal hanbiť priznať, že sa zmýlil, pretože inými slovami to znamená, že je dnes múdrejší ako bol včera.
Výhercovia: Anna Letová, Staškov č. 569, okr. Čadca
Edita Markechová, Horná Streda č. 23
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Výrok Jara Filipa

SUDOKU

Štvrťročník TP+TP (telesne postihnutí + tolerancia, pomoc), vychádza pre SR v závere každého štvrťroka, č. 1/2020 vychádza 31. 03. 2020. / Vydáva Slovenský zväz
telesne postihnutých (SZTP). / Sídlo vydavateľa a redakcie: SZTP, Ševčenkova 19, 851 01 Bratislava, IČO: 12664979, tel./fax: 02/6381 4469. / Časopis vychádza
s podporou MPSVaR SR. / Redakčná rada: Mgr. Oľga Bohuslavová, Ing. Alica Suchá, Mária Antalová, Iveta Szabová a Pavol Mrákava. / Šefredaktor: Ing. Monika
Vrábľová / Graﬁcká príprava: Dupla Creative, Tlač: Kníhtlač Gerthofer / Reg. číslo: EV 583/08, bezplatne rozširuje SZTP, ISSN 1336-0728

Aj v čase korona
krízy pracujeme.
Naši pracovníci sú
poučení a používajú
ochranné
prostriedky.

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

Plošiny, výťahy, schodolezy, zdviháky

Bezplatné právne poradenstvo

Záručný a pozáručný servis

Šikmá schodisková
plošina

Stoličkový
výťah

Stropný
zdvíhací systém

Úpravy
automobilov

SP STRATOS

SA-ALFA

GH1

PRE ZŤP

ARES spol. s r.o.
Elektrárenská 12091 • 831 04 Bratislava • ares@ares.sk • www.ares.sk
Bezplatné tel. číslo:

0800 150 339

Sledujte nás aj na Facebooku @ares.bratislava
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