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VIANOČNÝ PRÍHOVOR
Vážení priatelia,
blíži sa čas najkrajších sviatkov v roku, čas pokoja, mieru a rodinných stretnutí. Každá zapálená sviečka na adventnom venci
nám pripomína, že sa blížia Vianoce. Rok 2020, ktorý sa o pár
dní skončí, môžeme definovať ako náročný, výnimočný. Počas
celého roka toľkokrát sme pripravovali rôzne aktivity, stretnutia
pre našich členov, ktoré sme na poslednú chvíľu boli nútení zrušiť
kvôli pandémie koronavírusu. Jedinou istotou v tomto čudnom
období sú Vianoce, ktoré boli aj budú. Či s koronou alebo bez …
Tak, ako každý región na Slovensku sa líši nárečím, históriou
alebo jedlom, aj vianočné zvyky sa líšia v každom kraji a tým sú
jedinečné. Napr. oblátky patria k štedrovečernému stolu. Na západe ich pôvodne piekli učitelia, jedli sa cesnakom, ktorý mal
chrániť pred zlými silami, alebo medom, ktorý mal dodať ľuďom
dobrotu. Ďalšou špecialitou západného Slovenska sú vianočné
polievky. Od kapustnice na rôzne spôsoby, strukové polievky až
po halászlé. Ako hlavný chod sa podáva ryba so zemiakovo - majonézovým šalátom alebo namiesto šalátu opekanými zemiakmi.
Nemôžeme zabudnúť na medovníky, pečené skôr, aby boli do
Vianoc mäkké.
Na strednom Slovensku vianočné zvyky sú rozmanité. Každý
pri stole dostane na čelo medový krížik pre ochranu a zdravie.

V tomto regióne sa podáva kapustnica s hríbmi, na Orave s údenou rybou a opečenou cibuľkou. V okolí Martina sa podáva pečená hus a na Kysuciach je večera úplne bez mäsa.
Východné Slovensko je najviac oddané tradíciám. Tu majú
ľudia na štedrovečernom stole šošovicovú alebo fazuľovú polievku, kapustnica je pripravovaná s pretlakom, ryžou a hubami,
pirohy s prívarkom a na Zemplíne bobaľky (opekance, pupáky,
pupáčiky).
Vážení priatelia,
nech budete cez Vianoce kdekoľvek a kýmkoľvek, prežite ich
v plnom zdraví so šťastím, láskou a pokojom. A čo je moje novoročné prianie? Aby sa pandémia koronavírusu dostala pod kontrolu a všetko sa vrátilo do normálu. Aby sme sa mohli stretávať
a dobehnúť zameškané.
Dovoľte mi touto cestou sa poďakovať za vašu obetavú prácu
v prospech našich členov. Želám vám krásne Vianoce, zaslúžený
odpočinok pri vianočnom stromčeku a relax v kruhu najbližších.

Mgr. Oľga Bohuslavová
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KRemNIcKá bARLIČKA - 16. ROČNÍK

Milí priatelia, keď sme sa po ukončení 15. ročníka Kremnickej barličky lúčili
s účastníkmi súťaže a keď sme sa v závere roku 2019, niektorí osobne a iní inou
formou, či už SMS, alebo telefonicky lúčili so starým rokom, alebo my s Milanom
v závere príspevku o účati na Kremnickej
barličke, popriali sme všetkým naším členom Asociácie polia v Novom magickom
roku 2020 všetko len to najlepšie, nečakali sme, že nás osud, či život alebo
každý to možno pomenuje nejak inak
prekvapí, či zaskočí, privedie do cesty
niečo iné, čo nadlho a možno niektorým
aj navždy zmení život. To niečo v tomto
prípade ako to pomenovali povedzme si,
že odborníci bol, či aj naďalej je Covid-19.
Nie, nebojte sa, nebudem sa o ňom rozpisovať, ale on, či už bol umelo vytvorený
alebo naozaj, bol príčinou toho, že sme
ostali na dlhý čas uzavretí v našich domovoch, obmedzil alebo dokonca zrušil
naše aktivity, stretnutia nielen s našimi
blízkymi, ale aj naše stretnutia plánované
Asociáciou polia, na ktoré sa určite väčšina naších členov tešila.
A takto to skoro bolo aj s Kremnickou
barličkou. Pripravovať sa pripravovala,
termín bol 4. - 6. 9. 2020 v Kremnici, no
stále tam visel otáznik, či sa uskutoční
alebo zruší. Poviem Vám pravdu, že sme
ani veľmi neuvažovali alebo sa nerozhodovali, či pôjdeme alebo nie a najmä preto,
že Milan po zvolení za predsedu Asociácie
polio prevzal po Števovi Grajcárovi aj funkciu v Republikovej rade SZTP. Zasadanie
Republikovej rady SZTP bolo naplánované
na 4.9.2020 v Kremnici v čase zahájenia
Kremnickej barličky. Priznám sa, že keď sa
blížil termín, váhala som či pôjdem (mám
stále problémy s nohou - s infekciou), povedala som Milanovi nech ide sám na za-

sadanie Republikovej rady SZTP a vezme
nejaké vecí, ktoré sme mali pripravené na
výstavku. Povedal mi, že keď nepôjdem
ja tak ani on. Ale keď sa mu podarilo presvedčiť Majku a Ondra Mackových, ktorým nevyšlo vlani zúčastniť sa na 15. ročníku, aby išli aj oni, rozhodla som sa, že to
nejak zvládnem a pôjdem.
Osobne sme sa s Majkou a Ondrom
stretli pred 15-tou hodinou v Kremnici,
v Rekreačnom zariadeni Toliar. Oni už boli
ubytovaní, chceli si pozrieť ešte mesto
Kremnicu a my sme došli skôr, lebo Milan
mal o 15,00 hod. zasadanie Republikovej
rady SZTP, ostatní účastníci mali termín,
čas na ubytovanie do 17,00 hod. S ubytovaním ako po iné roky sme nemali problém
až na to, že nielen nás, Majku a Ondra, ale
aj iných, ktorí tam boli ubytovaní, rušil svojím spevom a hraním na harmoniku dlho
do noci a potom aj skoro ráno pán, ktorý
sa pripravoval na súťaž. Ten narušil aj priebeh súťaže, ale o tom neskoršie.
Milan odišiel na zasadnutie Republikovej rady SZTP, ja som ostala vybaliť vecí,
ošetriť si nohu a trochu si oddychnúť.
Neskoršie som zišla dolu pred reštauráciu, kde sa pomaly začali schádzať ďalší
účastníci. Zvítanie sa s niektorými bolo
rozpačité (v rámci opatrení pre COVID-19,
rúška, vzdialenosť, žiadne dotyky), no
niektorí neodolali emociám a tak sa to neobišlo ani bez objatia. Až pri večeri, kde
sme sa zišli všetci účastníci, s Milanom
sme skonštatovali, že je nás menej ako to
bolo vlani. A po večeri, keď sa ako po iné
roky pripravovali veci na výstavku, aby sa
to nezdržiavalo v sobotu tesne pred súťažou, bolo vidno, že tých vystavovaných
vecí je oveľa menej ako po iné roky (no, čo
povedať aj tu zaúradoval COVID-19). Boli

to rôzne dekorácie,
veci robené rôznou technikou, no
najviac asi zaujali
predmety ako fľaše,
dózy či iné predmety ozdobené drôtarskou technikou
(jemným drôtom).
My sme doniesli
perníky, husacie vajíčka zdobené madeirovou technikou
a pretože som sa
v tomto roku pustila viac do zdobenia
sviečok, ozdobila
som po dve s vianočným a veľkonočným motívom,
no viac s rôznymi
kvetinami na rôzne
príležitosti. Úspech
však mali ako po iné roky perníky (chalupky oblečené do zimného šatu a soby so
záprahom, tie putovali na Ústredie SZTP).
Majka s Ondrom doniesli venčeky z prírodných materiálov (s jesenným motívom
a adventné).
Súťaž zahajila presne o 9,00 hod. predsedníčka SZTP Ing. Monika Vrábľová privítaním nielen nás účastníkov, členov poroty, ale najmä primátora mesta Kremnica,
ktorý sa k nám prihovoril, privítal, poprial
veľa úspechov, prisľúbil, že sa bude snažiť
prísť na vyhodnotenie súťaže, ale že musí
odísť nakoľko ma stretnutie s pracovníkmi
Rádia Regina Slovensko Stred z príležitosti meninových oslav.
Súťaž prebiehala ako vlani. Striedaním hovoreného slova (próza alebo poézia) a spevu. Sedeli sme spolu s Majkou
a Ondrom pri jednom stole a myslím, že
oni aj ja sme boli dosť napätí, kedy pôjdeme súťažiť. Milan, ten bol v pohode,
robil fotografa a zároveň aj kameramana,
pretože z ústredia nebol nikto poverený.
Fotografovali aj iní, ale len tých svojích
súťažiacich. Majka a Ondro išli súťažiť
skôr ako ja. Pani Vrábľová ich uviedla ako
niečo, čo ešte na Kremnickej barličke nebolo - gitara, ustná harmonika a spev.
Ondro hral na 12 strunovej gitare a obaja
spievali od srdca (mali tri pesničky z toho
jednu ľudovú), za čo zožali riadny aplauz.
Ja som išla súťažiť asi pol hodiny za Majkou a Ondrom. Súťažila som s príspevkom, ktorý som mala pripravený vlani, ale
nakoniec som sa vtedy rozhodla pre iný.
Dala som mu názov: “Prečo práve ja“. Išlo
skôr o úvahu o mojich operáciach, nie tak
o ich priebehu, ale skôr o rozhodnutiach
o nich a následkami po nich až po súčasný stav. Chcela som týmto príspevkom

nielen varovať alebo presviedčať, ale požiadať, poprosiť, aby sa nikto nerozhodoval hneď, keď mu niekto odporučí, navrhne
iný postup, ako bolo povedané predtým,
ale hľadal aj iný spôsob, alebo iné miesto,
kde by sa mohol obrátiť so svojim problémom. Nečítala som to, rozprávala som to
len tak ako sa hovorí „vyliala som si svoje
srdce“. Nečakala som žiadne hodnotenie,
preto, keď pri vyhlasovaní výsledkov som
počula svoje meno - tretie miesto - próza
vlastná tvorba, necítila som žiadnu radosť.
A ten nepríjemný pocit sa ešte zdvojnásobil, keď skončilo vyhodnotenie a keď sme
videli ako dopadli Majka a Ondro.
Ako som uviedla na začiatku, že účastníkov na tejto Kremnickej barličke bolo
menej ako vlani, takto bolo aj pri súťaži.
Bolo menej súťažiacich aj menej príspevkov. V predchádzajúcich rokoch niektorí
súťažili vo viacerých kategóriach, takto
bolo aj teraz. Všetko to bolo akési rozpačité, nútené. Také bolo aj vyhodnotenie
a pre mnohých niektoré výsledky nepochopiteľné. Nebudem teraz menovať všetké kategórie a všetkých čo vyhrali. Poviem
len, že v próze - vlastná tvorba vyhrala
opäť pani Anka Šutáková ako v roku 2019,
v poézií - vlastná tvorba opäť Dušan Hanko, ten ziskal aj mimoriadnu cenu poroty,
v hre na harmoniku a speve vyhrali manželia Petrašovi, zopakovali si vlaňajšie víťazstvo. Druhé miesto v speve, a to bolo
prekvapením pre mnohých zúčastnených,
získali pani Kmeťová a pán Slezáček so
ZO Bratislava, ktorí spievali bez doprovodu
nejakého hudobného nástroja. S takýmto vystúpením a s tou istou pesničkou sa
predviedli aj vlani, ale bolo to na diskotéke.
Pani Kmeťová súťažila aj v speve v inom jazyku - bulharskom (bola vynikajúca). Tretie
miesto v speve a hre na heligonku získal
pán Šafár, ktorý vyhrával v piatok večer
a sobotu ráno na ubytovni a sťažoval sa
počas súťaže na zatvorené okná a dvere,
že je astmatik. Zvláštné, že mu to nevadilo
od začiatku súťaže. Súťažil aj v speve a hre
spolu s manželkou. Ten získal aj mimoriadnu cenu poroty, čo vyvolalo u účastníkov
nie nadšenie, ale skôr prekvapenie. Boli
hodnotení aj tí, ktorí vystupovali v inom
než slovenskom jazyku. Vyhrala pani Bodnárová zo ZO Rimavská Sobota - súťažila
v poézii a v speve. Súťažila v maďarskom
jazyku a bola naozaj dobrá a najmä sympatická (taká milá usmievavá osôbka).
Naši Mockovci nezískali žiadnu cenu.
Bolo vidieť, že sa ich to dotklo a mňa s Milanom možno ešte viac ako ich, a ako sme
sa dozvedeli po večeri na diskotéke, nemilo boli prekvapení aj iní účastníci, ktorým sa ich spev a Ondrikova hra na gitaru
a ústnu harmoniku páčila a ktorí im fandili.
Škoda, že sa po večeri rozhodli odísť domov a neukázali, nepredviedli sa na diskotéke, čo všetko ešte dokážu (viacerí sa
na nich pýtali). Majka sa necítila dobre, ale
my ich dobre poznáme, že i skoro z každé-

ho nášho stretnutia, podujatia odchádzali
skôr domov. Tak to bolo aj v Kremnici. Nás
s Milanom to mrzelo o to viac, že sa konečne odhodlali prísť na Kremnickú barličku.
Vraví sa, že nie je cieľom prísť a zvíťaziť,
ale zúčastniť sa. Veríme, že ich tento neúspech neodradí, ale ak im to zdravie a iné
okolnosti dovolia (čo im z úprimného srdca
prajeme), pôjdu na ďalší ročník Kremnickej barličky a budú súťažiť aj v inom jazyku
a s rôznym žánrom, tak ako to teraz robili
v tomto ročníku iní súťažiaci a my sľubujeme, že aj my, keď nám to bude dopriat sa
k nim radi pridáme.

Po večeri bola diskotéka spojená
s tombolou. Cien do tomboly bolo veľa,
preto sa rozhodlo, že sa bude losovať na
trikrát. No atmosféra v jedálni nevyzerala
ani zďaleka na nejakú zábavu. Harmonikári (traja) spojili tri stoly do radu. Vyhrávali a spievali ako sa vraví „o sto šesť“, ale
nikto sa k nim v speve nepridal, iba tí čo
sedeli pri nich. Žiadne chodenie k iným
stolom, žiaden tanec alebo žartovanie
ako to bolo vlani. Utvárali sa skupinky
a bavili sa medzi sebou. Niektorí dokonca odišli do ubytovne, preto sa pani Ing.
Vrábľová rozhodla skracovať prestávky
medzi losovaním. Diskotéka mala trvať do
23 hodiny, ale po rozdaní tomboly okolo
pol desiatej sa účastníci začali rozchádzať do ubytovne.
Na druhý deň (v nedeľu) sme sa rozlúčili s tými, ktorí ešte ostali po raňajkách
s prianím, aby sme sa mohli v zdraví
stretnúť aj na budúcej barličke, ale za
iných podmienok, bez strachu z nákazy
alebo iných neprajných okolností.
V úvode som spomínala záver minulého
roka 2019. Ani v zlom sne sa istotne nikomu
nesnívalo aký bude. A keď sa už nie, ako
sa niekedy hovorilo, že pomaly, ale skôr
sa zdá, že míľovými krokmi blíži jeho koniec (dúfajme, že tie dni do jeho ukončenia
budú lepšie, bez strachu a zlých udalostí), a ako som písala v jednom príspeveku
v zbierke (Život ide ďalej … ) ,,či vieme byť
priateľmi“, prosím Vás nezabudajme v tejto
ťažkej dobe, keď nám nejde iba o zdravie,

ale aj o stratu každodenných istôt na tých,
ktorí sú osamelí, alebo chorí a aj keď sa
nebude dať poskytnuť im pomoc prejavme
o neho (o ňu) aspoň záujem.
Mílí priatelia, dovoľte mi popriať Vám
touto cestou požehnané a pokojné vianočné sviatky, šťastný nový rok 2021 (nech je
oveľa lepší ako je tento). Nech ho prežívate
v dobrom zdraví, láske a šťastí či už v kruhu rodiny, ale aj s inými dobrými ľuďmi.

Hela Dovhunová

Po dohode s Alickou Suchou, našou podpresedníčkou Asociácie
polia, ktorá zároveň má na starosti
vydávanie Informátora Asociácie
polia v SR, rozhodli sme sa uverejniť v našom lnforátore príspevok
z prednesu vlastnej tvorby - prózy
od pani Anky Šutákovej z Nižného
Hričova. Sú to veľmi emotívne slová, ktoré sa dotýkajú skoro každého z nás. Chceli sme, aby si naši
členovia prečítali aspoň tento príspevok z Kremnickej barličky. Veríme, že ich zaujme a navnadí (alebo
ako sa hovorí - nakopne) a to tých,
ktorí v sebe majú básnického alebo umeleckého ducha k napísaniu
svojich vlastných príbehov - príspevkov a nebáli sa zúčastňovať na
Kremnickej barličke, alebo aj iných
podobných podujatiach organizovaných SZTP a aby ich vyšší vek
neodradzoval. My sme na Kremnickej barličke spoznali úžasných
ľudí vo vyššom veku, ktorí súťažili
buď s vlastnou tvorbou alebo od
iných autorov. Napríklad na tohto
ročnej Kremnickej barličke súťažila
pani vo veku 83 rokov - predniesla
prózu od autora úplne bez čítania,
naspamäť - získala 2. miesto, alebo pán vo veku 87 rokov súťažil
s vlastnou tvorbou - próza a získal
taktiež 2. miesto.
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bezbARIéROVOsť – NezáVIsLÝ sPôsOb ŽIVOTA

„TAK TO VIdÍme my“ – II. KOLO VÝsTAVy
fOTOgRAfII OČAmI ľudÍ s TeLesNÝm
POsTIHNuTÍm – 3. ROČNÍK

Projekt s uvedeným názvom, ktorý bol
schválený Ministerstvom spravodlivosti
SR sa chýli ku koncu.

II. kolo sa uskutočnilo v priestoroch Mestského centra kultúry
v Malackách. Záštitu nad výstavou prevzal primátor mesta Malacky JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD.
Výstava fotografických prác bola zameraná na bariéry, s ktorými sa boria osoby s ťažkým telesným postihnutím ako aj na
pohľad života okolo nás.
Republikové centrum SZTP s ľútosťou konštatuje, že II. Kolo
našej výstavy, ktoré sa konalo v Mestskom centre kultúry Malacky, nebolo tak hojne navštevované z dôvodu núdzového stavu
a v čase konania našej výstavy bolo možné stretávania sa najviac 6 osôb.

RC SZTP

sVeT, AKO HO VIdÍme my – 12. ROČNÍK
VÝTVARNÝcH PRác ľudÍ s TeLesNÝm
POsTIHNuTÍm, II. KOLO
II. kolo výstavy bolo naplánované v Kultúrnom centre Na Korze
v Sabinove od 7.10. – 28.10.2020. Záštitu nad výstavou prevzal
primátor mesta Sabinov Ing. Michal Repaský.
V čase, kedy sa mala inštalovať výstava, Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Sabinove z dôvodu šírenia koronavírusu
v samotnom meste ako aj v okrese Sabinov nesúhlasil s otvorením výstavy z odôvodnením, že ide o vysoko rizikovú skupinu
obyvateľov. Napriek tomu sme dúfali, že výstavu sa nám podarí

zrealizovať do konca decembra 2020, nestalo sa tak z dôvodu
šírenia vírusu COVID-19.
Členovia SZTP zo Sabinova a okolia požiadali RC SZTP o realizáciu tejto výstavy v roku 2021. Cítia potrebu zapojiť sa do
samotnej výstavy so svojimi dielami.

RC SZTP

„ŽIVÝ seN...“
– 11. zbIeRKA básNIcKej A PROzAIcKej
TVORby ľudÍ s TeLesNÝm A ťAŽKÝm
TeLesNÝm POsTIHNuTÍm
Republikové centrum SZTP s finančnou
podporou MK SR vydalo už v poradí
11.zbierku básnickej a prozaickej tvorby
ľudí s telesným a ťažkým telesným postihnutím s názvom „Živý sen…“.
Máme za sebou obdobie, na ktoré nebol
nikto pripravený. Počas pandémie koronavírusu sme snívali o tom, kedy sa situácia
upokojí a kedy si môžeme žiť svoj život ako
predtým. Toto obdobie nás prinútilo zmeniť
naše priority, naše zmýšľanie, plány…

Vedci dokázali, že snívame všetci.
Aj keď si to možno neuvedomujeme.
V snoch sa môžu odrážať staré konflikty,
nerovnováhy, životné príbehy – pozitívne
aj negatívne, rodinné hádky, pracovné
stresy, príjemne prežitý deň … Sny sa
dajú využiť ako inšpirácia pri riešení životných kríz a problémov, ale taktiež na
prehĺbenie sebapoznania a osobného
rastu. Ak máme sen, na ktorý sa nedá
zabudnúť, v našom podvedomí sa pravdepodobne deje niečo dôležité.

V rámci projektu bol zrealizovaný monitoring prístupnosti v Leviciach, Senici,
Trnave, Dunajskej Strede a v Komárne.
Prieskum bol zameraný na:
• kultúrne zariadenia,
• voľnočasové aktivita,
• zdravotnícke zariadenia, lekárne,
• školské zariadenia, internáty,
• inštitúcie verejnej správy
a samosprávy,
• služby, banky a poisťovne.
Keď sme začínali s realizáciou nášho
projektu, ešte sme netušili, aký ťažký bude
rok 2020. V čase uvoľnenia epidemiologickej situácie koronavírusu COVID-19 na
Slovensku naši aktivisti stihli zrealizovať
monitoring prístupnosti v uvedených mestách. Na RC SZTP sme pripravili prezentácie s vyhodnotením monitoringu z jednotlivých miest, ktoré sme plánovali na
workshopoch odprezentovať. Medzitým
sme pripravovali brožúry a hľadali sponzorov na ich vytlačenie.

V 09-10/2020 boli
naplánované workshopy v jednotlivých mestách. Vzhľadom na
postupujúcu pandémiu
COVID-19 nám regionálni hygienici neodporúčali realizovať naše
workshopy vzhľadom
na vysoko rizikovú skupinu.
MS SR nás informovalo, že je možné naše
aktivity urobiť on-line
alebo aktivity pozmeniť. Naše občianske
združenie nie je tak
technicky vybavené, aby naše workshopy
mohli prebiehať on-line. Naviac v uvedených mestách boli pozývané hostia, t.j.
predstavitelia štátnej správy, samosprávy, zástupcovia školstva, zdravotníctva,
pamiatkari a pod. Na workshopoch mali
vystúpiť naši aktivisti.

a neuskutočnila sa ani prednáška o Dohovore OSN … Napriek tejto nepriaznivej
skutočnosti RC SZTP sa pokúsi podať
nový projekt na MS SR. V prípade, že
bude podporený, budeme pokračovať
v monitoringu bezbariérosti a dopravy
na Slovensku.

RC SZTP s ľútosťou musí skonštatovať, že workshopy sa neuskutočnili

RC SZTP

medzINáROdNÝ deň Osôb
sO zdRAVOTNÝm POsTIHNuTÍm
Medzinárodný deň osôb so zdravotným postihnutím, pripadajúci na 3.decembra, si pripomíname už po 28-raz od roku 1992.
Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov /VZ OSN/
13. decembra 2006 schválilo Dohovor OSN o právach osôb so
zdravotným postihnutím.
Jedným z cieľov tohto dňa je zvyšovať povedomie o výhodách,
ktoré môže spoločnosť získať začlenením zdravotne postihnutých
ľudí do každej oblasti života - politického, spoločenského, ekonomického i kultúrneho. Zdravá populácia sa má príležitosti tohto dňa
usilovať pochopiť problémy, ktorým sú vystavení zdravotne postihnutí. Zdraví ľudia sa v ten deň majú zamyslieť, aké pozitíva môže
priniesť integrácia postihnutých do všetkých oblasti života. Začiatkom novej etapy na ceste k plnému uplatňovaniu ľudských práv
a slobôd osôb so zdravotným postihnutím na Slovensku sa stal
25. jún 2010. V ten deň pre Slovensko nadobudol účinnosť Dohovor
o právach osôb so zdravotným postihnutím a jeho Opčný protokol, oba schválené VZ OSN 13. decembra 2006. Vtedajší slovenský
prezident Ivan Gašparovič podpísal Dohovor 26. septembra 2007.

Členovia Slovenského zväzu telesne
postihnutých – nielen tí, ktorí každoročne
prispievajú do zbierky, ale máme veľkú radosť, že našli sa aj noví – pripravujú svoju
vlastnú tvorbu počas celého roka a snívajú o tom, že práve ich diela budú zaradené
do najnovšej zbierky.

VZ OSN vyzvalo členské štáty OSN, aby si pripomínali 3. december a počas neho posilňovali názor na integráciu zdravotne
postihnutých do spoločnosti.

Mgr. Oľga Bohuslavová, RC SZTP

V Európskej únii sa problematikou postihnutých zaoberá mimovládna organizácia Európske fórum zdravotného postihnutia /EDF/.
Táto medzinárodná nezisková organizácia vznikla v roku 1996 na
základe aktivity organizácii zdravotne postihnutých osôb. EDF

predstavuje platformu, ktorá obhajuje práva 82 miliónov ľudí so
zdravotným postihnutím na úrovni EÚ.
Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v Slovenskej republike ako člen EDF sa s ostatnými členmi EDF usiluje
o lepšie podmienky pre ľudí so zdravotným postihnutím. Stratégia
EÚ pre oblasť zdravotného postihnutia 2010 -2020 je zameraná na
zlepšenie postavenia ľudí so zdravotným postihnutím, aby mohli
využívať svoje práva na rovnakom základe ako ostatní občania,
ako aj na odstránenie prekážok v každodennom živote. Čo by sa
malo v slovenskej spoločnosti zmeniť, aby sme sa nemuseli hanbiť za negatívne postoje voči zdravotne postihnutých? V prvom
rade by bolo žiaduce, keby poslanci Národnej rady schválili také
zákony, ktoré by integráciu zdravotne postihnutých ľudí do spoločnosti uľahčovali, aby nedochádzalo k segregácii tejto minoritnej komunity. Mali by sme tiež využívať všetky dostupné možnosti rozvoja integrácie zdravotne postihnutých do spoločnosti.
Skúsme sa priatelia bližšie pozrieť i na život našich spoluobčanov
zdravotne postihnutých v našich obciach a mestách. A pripravujme pre nich a ich ťažký život zákony na uľahčenie ich života. Po
celý rok „Každá pomoc je dobrá, ktorá má svoj cieľ a pomôže
zdravotne postihnutým. Nezatvárajme oči, majme ich stále otvorené, dívajme sa vôkol seba a zistíme, že tých, ktorí potrebujú
našu pomoc, je veľa.“ Keď za človeka hovorí srdce, je to viac ako
keď hovorí jazyk.

Jozef Křivánek, predseda OC SZTP v Čadci
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V súlade s § 3 ods. 2 zákona o minimálnej mzde sa do dosiahnutej mzdy zamestnanca nezahŕňa:
• mzda za prácu nadčas,
• mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok, v sobotu alebo
v nedeľu,
• mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu,
• mzda za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti na pracovisku,
• mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce.
Za mzdu sa nepovažuje náhrada mzdy, odstupné, odchodné,
cestovné náhrady (vrátane vreckového na pracovnej ceste a iných
nenárokové cestovné náhrady), príspevky zo sociálneho fondu,
príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie, životné poistenie,
daňový bonus, náhrada pri pracovnej neschopnosti, atď.
Na účely posúdenia vzniku nároku na doplatok k minimálnej
mzde sa do dosiahnutej mzdy zamestnanca nezahŕňajú všetky
vyššie spomenuté položky.
Minimálna mzda od 1.1.2021 pri ustanovenom kratšom
týždennom pracovnom čase
V súlade s § 85 ods. 5 Zákonníka práce je pracovný čas zamestnanca najviac 40 hodín týždenne. Zamestnancovi s ustanoveným týždenným pracovným časom 40 hodín týždenne prináleží minimálna mzda v sume 3,580 eur/hod. od 1.1.2021.

mINImáLNA mzdA Od 1.1.2021
Od 1.1.2021 dôjde do platnosti novela zákona o minimálnej mzde.
V súlade s § 8 zákona o minimálnej mzde platnom do 31.12.2020 sa
suma minimálnej mzdy na nasledujúci kalendárny rok mala určiť
ako 60 % z priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu
roku, na ktorý sa určuje suma mesačnej minimálnej mzdy.
Na základe novely zákona účinnej od 1.1.2021 sa minimálna
mzda na nasledujúci kalendárny rok určí ako 57 % z priemernej
mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa určuje
suma mesačnej minimálnej mzdy.
Priemerná nominálna mesačná mzda v roku 2019 bola
v sume 1 092 eur. Podľa zákona o minimálnej mzde platného do
31.12.2020 mala byť mesačná minimálna mzda pre rok 2021 na
úrovni 656 eur. Novelou zákona o minimálnej mzde bude od
1.1.2021 platiť mesačná minimálna mzda vo výške 623 eur, čo
predstavuje 57 % z priemernej mesačnej mzdy z roku 2019.
Poznámka: Mesačná minimálna mzda sa zaokrúhľuje na celé
eurá nahor.
Ďalšou zmenou v zákone o minimálnej mzde je, že pri ustanovenom kratšom týždennom pracovnom čase, ako je 40 hodín
týždenne sa suma hodinovej minimálnej mzdy bude zaokrúhľovať
na 3 desatinné miesta. Do 31.12.2020 platí, že pri kratšom ustanovenom týždennom pracovnom čase sa hodinová minimálna
mzda zaokrúhľuje na 4 desatinné miesta.
Podľa § 2 ods. 2 zákona o minimálnej mzde je suma minimálnej mzdy za každú hodinu odpracovanú zamestnancom 1/174 zo
sumy mesačnej minimálnej mzdy. Táto suma sa zaokrúhľuje na

3 desatinné miesta. Pre rok 2021 je stanovená hodinová minimálna mzda vo výške 3,580 eur. Hodinová minimálna mzda pri týždennom pracovnom čase 38,75 hodín bude od 1.1.2021 vo výške
3,695 eur.
Suma mesačnej minimálnej mzdy bude od 2021 vo výške
623 eur, čo predstavuje nárast o 43 eur v porovnaní s mesačnou
minimálnou mzdou platnou pre rok 2020.
Hodinová minimálna mzda bude v roku 2021 vo výške
3,580 eur. V roku 2020 bola hodinová minimálna mzda v sume
3,333 eur. Medziročný nárast v hodinovej minimálnej mzde je
o 0,247 Mesačná minimálna mzda vo výške 623 eur bude od
1.1.2021 prislúchať zamestnancovi na plný úväzok. Pokiaľ zamestnanec pracuje napríklad na polovičný úväzok, bude mať
nárok na minimálnu mzdu v polovičnej výške, teda minimálna
mzda bude v sume 311,50 eur. Zamestnancovi patrí minimálna
mzda v sume zodpovedajúcej odpracovanému času, ak v kalendárnom mesiaci neodpracoval všetky pracovné dni. Pri výpočte
nároku na minimálnu mzdu pri kratšom pracovnom čase alebo
v prípade, že zamestnanec neodpracoval všetky pracovné dni sa
výsledná suma minimálnej mzdy zaokrúhľuje na najbližších desať
eurocentov. Napríklad pri štvrtinovom úväzku je minimálna mzda
vo výške 155,80 eur.
Doplatok k minimálnej mzde
Zamestnávateľ musí zamestnancovi poskytnúť doplatok k minimálnej mzde, ak mzda zamestnanca v kalendárnom mesiaci
je nižšia ako minimálna mzda, aj keď zamestnanec odpracoval
plný pracovný čas. Doplatok k minimálnej mzde sa vypočíta nasledovným vzorcom: minimálna mzda stanovená pre konkrétny
rok – dosiahnutá mzda zamestnanca v kalendárnom mesiaci.

Pri dvojzmennej prevádzke je ustanovený týždenný pracovný
čas maximálne 38,75 hod. a v trojzmennej alebo nepretržitej prevádzke je týždenný pracovný čas najviac 37,50 hod. Týždenný
pracovný čas mladistvého zamestnanca mladšieho ako 16 rokov
je maximálne 30 hodín a u mladistvého zamestnanca staršieho
ako 16 rokov je týždenný pracovný čas najviac 37,50 hod.
Podľa § 85 ods. 6 Zákonníka práce je pracovný čas zamestnanca, ktorý pracuje s dokázaným chemickým karcinogénom
alebo pri pracovných procesoch s rizikom chemickej karcinogenity alebo ktorý vykonáva činnosti vedúce k ožiareniu ako
zamestnanec kategórie A v kontrolovanom pásme so zdrojom
ionizujúceho žiarenia okrem kontrolovaného pásma v jadrovej
elektrárni, je najviac 33,50 hod. týždenne.
Hodinová minimálna mzda pri ustanovenom kratšom týždennom pracovnom čase sa vypočíta nasledovným vzorcom: 40/

ustanovený kratší týždenný pracovný čas hodinová minimálna
mzda pri pracovnom čase 40 hodín týždenne. V nasledujúcej tabuľke si ukážeme hodinovú mzdu od 1.1.2021 pri ustanovenom
kratšom pracovnom čase.
Upozorňujem na skutočnosť, že zamestnanci pracujúci na
základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru
majú nárok len na hodinovú minimálnu mzdu, avšak nemajú nárok na minimálny mzdový nárok. Uvedené znamená, že zamestnanec pracujúci na základe dohody o práci vykonávanej mimo
pracovného pomeru bude mať nárok vždy len na hodinovú minimálnu mzdu určenú pre 1. stupeň náročnosti práce, t. j. 3,58 € za
hodinu, a to bez ohľadu na to, že bude vykonávať prácu zaradenú
do vyššieho stupňa náročnosti práce
Od 1.1.2021 sa mení aj mechanizmus pre určovanie výšky
príplatkov
Ich výška sa už nebude určovať percentuálnou výškou z hodinovej minimálnej mzdy, ale bude sa výška príplatkov určovať
pevnou sumou.
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR pre stanovenie pevnej sumy výšky príplatkov vychádzalo z aktuálneho vzorca pre ich výpočet, pričom percentuálna výška príplatku sa rátala z minimálnej hodinovej mzdy platnej pre rok 2021, t. j. zo sumy
3,58 €. Uvedené znamená, že napríklad, kým v roku 2020 sa výška príplatku za prácu v sobotu stanovila vo výške najmenej 50 %
z minimálnej mzdy za hodinu v eurách, v roku 2021 je stanovená
pevná suma tohto príplatku, a to na najmenej 1,79 € / hodinu (mechanizmus výpočtu pre stanovenie pevnej sumy bol nasledovný:
50 % z 3,58 €).
Musím však upozorniť, že nakoľko príplatok za prácu vo
sviatok patrí zamestnancovi pracujúcemu na dohodu o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru vo výške najmenej
100 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu, môžeme vidieť,
že v tomto prípade hodinová minimálna mzda stále vplýva na
výšku príplatku.

©. Zo zdroja MF SR upravené pre potreby SZTP

OCENENIE
Milí priatelia,
dovoľujeme si vám oznámiť, že nášmu
predsedovi ZO SZTP Oščadnica a OC
SZTP Čadca pánovi Jozefovi Křivánkovi
bolo udelené ocenenie.
Ocenenie mu udelila Rada mládeže Žilinského kraja pod záštitou pani predsedníčky Eriky Jurinovej a predsedu Združenia
miest a obcí Slovenska pána Branislava
Trégera.
Pán Křivánek touto cestou ďakuje za
toto ocenenie, ktoré podľa jeho slov patrí
celej členskej základne, na čele ktorej

stojí už 22 rokov. Jeho mottom je „pomáhať ľuďom, ktorí sú zdravotne postihnutí, či
sú to deti alebo dospelí. Nenechať ich len
tak padnúť na tvár ale podať im pomocnú
ruku. V dnešnej ťažkej dobe je to obzvlášť
prioritné.“
K oceneniu blahoželá kolektív Republikového centra SZTP a Redakčná rada TP+TP.
Do ďalších rokov prajeme zdravie, šťastie,
pohodu a veľa síl v tejto náročnej práci.

RC SZTP

Vzor odvolania
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(meno, priezvisko, adresa)

Okresný úrad
odbor cestnej dopravy

(miesto a dátum)

Vec: Odvolanie proti Rozkazu o uložení pokuty
za správny delikt prevádzkovateľa vozidla,
zo dňa
č.

ČO s NeOPRáVNeNe udeLeNOu POKuTOu
zA jAzdu VOzIdLOm „bez úHRAdy
dIAľNIČNej zNámKy“
Možno sa to stalo už aj Vám – v schránke ste si našli žltý lístok
z pošty o uložení zásielky, čudujete sa pritom, že Vám to rovno
nedoručili, veď ste boli doma, no ale dobre, už dávno sa ničomu nečudujete, idete na poštu a tam vám milá pani za okienkom vydá objemnejšiu obálku formátu A5, v ľavom hornom rohu
svieti pečiatka odosielateľa, odboru cestnej dopravy (alebo tak
nejak) vášho okresného úradu. Už tušíte, že to asi nebude dobrá správa, nevybavujete si ale nič konkrétnejšie, žiadnu udalosť
či situáciu, ktorej by sa to asi tak mohlo týkať. Ak vydržíte ešte
chvíľu a obálku si chcete otvoriť až doma, rastie vo vás nepokoj
a zvedavosť, kto vám chce zase znepríjemniť život a v duchu si
už chystáte zbrane na svoju obranu či rovno na odvetu. Lebo
čo iné ako priamy útok na vaše práva a slobody to môže byť, vy
už vo svojich rokoch viete, že od štátu – a je celkom jedno, kto
v jeho mene práve vystupuje – málokedy, ak vôbec, možno čakať
nejaké dobrodenie.
Doma si k tomu sadnete, ešte neviete, že ste si mohli dať najprv niečo na upokojenie, netrpezlivo však otvárate obálku a z nej
sa vyvalí, čuduj sa svete, celkom slušná kôpka husto popísaných
papierov formátu A4, napočítate celkom šesť hárkov. Pohľadáte
okuliare a o chvíľu sa už nestačite čudovať, čoho ste sa to akože
dopustili – výroková časť s detailným popisom miesta činu, teda
príslušného kilometra úseku diaľnice, ale aj dátumom, hodinou,
minútou a sekundou, kedy k tomu došlo, k tomu sú uvedené bezpochyby vaše identifikačné údaje ako majiteľa auta, čo vám parkuje pred domom, nechýba ani jeho ešpézetka, pardón, EČV, ako
tomu hovoria dnes. Nasleduje potom to najdôležitejšie, právna
kvalifikácia vášho zločinu, či trestného činu, vlastne nie, je to len
„správny delikt“ (že by existoval aj nesprávny delikt?? – doteraz
ste si mysleli, že delikty a iné prehrešky voči zákonu či pravidlám
všeobecne sú vždy nesprávne) a z toho vyplývajúca sankcia, inými slovami pokuta, mastná alebo ani nie, závisí od toho, koľko
máte našetrené. Nasleduje siahodlhé odôvodnenie rozhodnutia
z prvej strany, hmýri sa to tam číslami zákonov a ich derivátov, citáciami z paragrafov, odsekov a vôbec, takým suchým úradným
jazykom vám tu píšu, čo ste kedy, kde a ako spáchali a čo vás
to vaše chvíľkové nerešpektovanie zákona bude stáť. Na samom
konci tohto čitateľského zážitku vás ešte poučia, že sa síce voči
ich rozhodnutiu môžete odvolať, ale máte na to už len pár dní
a odkladný účinok na zaplatenie pokuty to aj tak nemá.
Začínate nad tým všetkým dumať, potom sa pozriete na dátum, kedy že sa to akože malo stať, myslíte si, že ide o nejaký
omyl alebo preklep, ale nie, je to tam čierne na bielom – bolo
to už veľmi dávno, pred štrnástimi mesiacmi. Po tomto objavnom zistení chvíľu nad tým len tak sedíte a snažíte sa zistiť, či to
naozaj píšu o vás, teda či ste v ten deň a v tom čase mohli byť
na mieste, o ktorom je reč na prvej strane. Zápasíte so svojou
pamäťou, pretože to ešte nespadá do pôsobnosti staropamäte,

v ktorej ste posledné roky dobrý a pamätáte si mená svojich spolužiakov zo základky i to, ako ste sedeli v laviciach na strednej,
spomenúť si, čo ste mali včera na sebe, je však už ťažšie. Potom
sa vám to predsa len trochu rozleží v hlave, začnete sa pomaly
rozpamätávať, pomôže vám aj vaša polovička a po chvíľke sa
utvrdíte v tom, že majú pravdu, teda pokiaľ ide o miesto a čas
činu, ako aj o to, že ste práve vtedy a práve tam boli naozaj vy vo
svojom aute.
Viete však svoje a začína vám byť ľúto tej snaživej dievčiny,
čo si dala toľko roboty so spísaním toho všetkého, muselo jej to
trvať snáď aj pol dňa, potom si ale poviete, že nedostáva úkolovú
mzdu a že za tento nepodarok ona sama zodpovednosť aj tak
nenesie, takže jej to nijako neublíži.
Lebo nepodarok to vlastne je – vy viete veľmi dobre, že ako
držiteľ parkovacieho preukazu, preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím, preukazu Mladého Mičurinca, ale ako aj
znalec príslušných zákonov a nariadení ste sa žiadneho zločinu,
trestného činu, priestupku, ba ani „správneho deliktu“ nedopustili, lebo ste urobili všetko, čo vám nimi citované zákony umožňujú, aby ste za užívanie diaľnic nemuseli nič platiť – zaregistrovali
ste predsa svoje vozidlo v NDS, poslali im aj kópie požadovaných
dokladov potvrdzujúcich oprávnenosť vašej „Žiadosti o oslobodenie od platenia úhrady za používanie diaľnic a ciest 1. triedy
pre držiteľov parkovacieho preukazu ZŤP“.
A tak si nakoniec sadnete k počítaču a spíšete odvolanie proti
„Rozkazu o uložení pokuty za správny delikt“ a tešíte sa z toho,
že máte k tomu všetko, čo potrebujete k svojej obhajobe. Netrvá
vám to tak dlho ako tej dievčine, čo to spísala, a chvíľková mrzutosť sa onedlho rozplynie s pocitom dobre vykonanej práce
(vašej práce!). Pozháňate kópie potrebných dokladov, strčíte to
všetko do obálky a idete s tým pre istotu na poštu, aby ste mali
dôkaz, že ste sa odvolali tak ako oni majú dôkaz o tom, že vám
svoje rozhodnutie doručili…
Pointa tohto príbehu je myslím v tom, že nikdy neviete, kto
vás pri čom prichytí, dôležité je byť pripravený na takéto situácie.
Jednou z alternatív, ako reagovať na situáciu opísanú vyššie, je
odvolanie uvedené nižšie, ktoré som spísal pred viac ako troma
rokmi ja – ak by ste niekedy riešili takýto problém, pokojne použite nižšie uvedený text, stačí len doplniť vaše údaje, tie svoje som
odtiaľ vymazal.
Na záver už len spomeniem, že v tom mojom prípade to dopadlo dobre, už sa mi potom nikto neozval.

Štefan Grajcár

Podpísaný
, nar.
,
bytom v
, podávam týmto odvolanie proti Rozhodnutiu
Okresného úradu
, odboru cestnej dopravy, o uložení pokuty za správny delikt prevádzkovateľa vozidla, ktorého som sa mal dopustiť tým, že ako prevádzkovateľ vozidla EČV
som dňa
o
h užíval vymedzený úsek cesty
,
km, v smere na
, vozidlom bez úhrady diaľničnej známky.

Odôvodnenie:
Ako fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím som v zmysle § 17 ods. 1 zákona č. 447/2008
Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov podľa posudku odkázaný na individuálnu prepravu osobným motorovým
vozidlom. V súlade s tým mi bol podľa § 17 ods. 1 zákona č. 447/2008 Z. z. Úradom práce, sociálnych
vecí a rodiny v Bratislave dňa
vydaný Parkovací preukaz č.
s neobmedzenou dobou platnosti (viď príloha č. 1).
V súlade s ustanovením § 7 ods. 1 písm. h) zákona č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene
a doplnení niektorých zákonov a v podľa § 7 ods. 2 a 3 tohto zákona som dňa
na predpísanom formulári zaslal na adresu Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s., Mlynské Nivy 45, 821 09
Bratislava, „Žiadosť o oslobodenie od platenia úhrady za používanie diaľnic a ciest 1. triedy pre držiteľov parkovacieho preukazu ZŤP“ (viď v prílohe), ktorej prílohou bola aj kópia parkovacieho preukazu
(v prílohe), ako aj kópie Osvedčenia o evidencii, časť I a časť II (v prílohe).
Vzhľadom na to, že som splnil podmienky uložené zákonom č. 488/2013 Z. z. na oslobodenie od
úhrady diaľničnej známky, považujem predmetný Rozkaz o uložení pokuty za správny delikt prevádzzo dňa
za neodôvodnený.
kovateľa vozidla č.
S pozdravom,

(podpis)
Prílohy:
- kópia parkovacieho preukazu
- „Žiadosť o oslobodenie od platenia úhrady za používanie diaľnic a ciest 1. triedy pre držiteľov
parkovacieho preukazu ZŤP“ (kópia žiadosti zaslaná na adresu NDS dňa
- kópia Osvedčenia o evidencii – časť I
- kópia Osvedčenia o evidencii – časť II

)
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OzdRAVNÝ PObyT
Blízkosť lanoviek
nám poskytla možnosť dostať sa na
Skalnaté Pleso a až
na Lomnický štít, na
Hrebienok sme išli
zo Starého Smokovca, pohybovo zdatnejší zvládli aj kombinovanú vychádzku
Tatranskými
elektrickými železnicami
a pokračovaním pomalším krokom na
Janské Pleso, alebo
Popradské Pleso.
Najviac nás tešila spoločnosť našich vozíčkarov, ktorí
s asistenčnou pomocou zvládli aj Lanovku na Lomnický štít.
Členovia Slovenského zväzu telesne postihnutých Základnej organizácie č.20 Trnava v počte 31 účastníkov sa zúčastnili začiatkom mesiaca október ozdravného klimatického pobytu vo Vysokých Tatrách.

AKTIVITy ČLeNOV szTP zO Č. 21 TRNAVA
V ROKu 2020
Rok 2020 je už za nami a aj keď sme sa borili s Covidom 19, všetky plánované aktivity sme sa snažili realizovať.
Už na začiatku roka sme sa zabavili na „ Trojkráľovom koncerte“. Vo februári bola riadna členská schôdza, na ktorej sme si
naplánovali aktivity na ďalšie obdobie roku 2020.
Tak ako po iné roky aj teraz si členovia našej organizácie naplánovali hlavne výlety na ich obľúbené termálne kúpalisko v Dunajskej Strede.
V priebehu roka sa však situácia s Covidom zhoršila. V dôsledku toho sme plánované športové hry zrealizovali v obmedzenom počte a za dodržania určitých zdravotných opatrení.
Pri dodržaní týchto opatrení sme navštívili aj veľmi atraktívnu
putovnú výstavu „Poklad Inkov“ v Bratislave. Bol to veľmi zaujímavý výlet do histórie.

Počasie prialo a každý deň nám svietilo slniečko, strava
v hoteli Sorea Urán bola výborná, personál hotela bol pozorný
a ústretový a každému sa určite dostalo bezchybných služieb
a hlavne naši vozíčkari mali bezbariérové ubytovanie.

Imobilní členovia sa zo svojim sprievodom prepravili na miesto pobytu do Tatranskej Lomnice až priamo pred hotel Urán, kde
im bolo umožnené priamo v blízkosti hotela
bezplatné parkovanie.
Zo železničnej stanice Trnava ráno
o 8. 30 našich čiastočne mobilnejších 25 členov ZO č. 20 vďaka možnosti bezbariérového
pohybu na železničnej stanici Trnava, výťahom až priamo na nástupište ku nástupu
priamo do vlaku a zakúpeným miestenkám,
čo im zaručovalo rezervované miesta vo vlaku až do Popradu, kde sa podobne bezbariérovo dá pohybovať a výťahmi sa prepravili ku stanovištiam Tatranských elektrických
železníc, ktoré ich prepravili až do miesta
pobytu do Tatranskej Lomnice.
Do hotela Sorea Urán najmä kvôli jeho
vynikajúcej polohe, vhodnej pre našu cieľovú skupinu kde bolo ubytovanie, je príjemná
krátka prechádzka.
Na recepcii bolo pripravené všetko na
evidenciu ubytovaných a odovzdania kľúčikov od izieb, takže po cestovaní si každý mohol bez zdržania
pohodlne odpočinúť pred večerou v hoteli.
Každodenne bola možnosť od 7. 00 hod. rána až do večera
používať bazén na cvičenie a plávanie. Každý mal ako pozornosť
od hotela Sorea aj vstup do Welnes centra, okrem toho sme si
objednávali kvalitné a špeciálne masáže, ktoré sú pre nás vynikajúcim liekom, bez chémie /liečív/.
Každodenné prechádzky v zdravom tatranskom prostredí
a čistom vzduchu boli balzamom pre všetkých.

V hoteli platili prísne hygienické opatrenia, pri pohybovaní
v hoteli sme mali všetci spolu s personálom vzorne rúška a pri
vstupe do hotela, izieb, jedálne, na masáže a v celom hoteli bola
k dispozícii dezifekcia.
Napriek bezpečným a dezinfekčným opatreniam sme mali
krásny ozdravný pobyt, z ktorého sa vrátili všetci hlavne zdraví
a šťastní.

Iveta Szabová, SZTP ZO č.20 Trnava

Na mesiac september sme mali naplánovaný výlet do Tatranskej Lomnice. Počasie nám počas týždňového výletu veľmi neprialo, ale ani to nás neodradilo od výletov po zaujímavostiach
v okolí. Čo sme všetko navštívili? Najkrajšie spomienky máme na
kaštieľ Betliar, ktorý je jedným z najkrajších kaštieľov na Slovensku. Kaštieľ sa aj po roku 1945 zachoval so všetkým svojím pôvodným vybavením a zbierkami. Betliar bol skutočne luxusným
sídlom tej doby.
Veľmi zaujímavá bola prechádzka chodníkom korunami stromov v Bachledovej doline. Po výstupe na vyhliadkovú vežu sa
nám napriek premenlivému počasiu naskytli krásne výhľady na
okolitú krajinu.
Čo dodať na záver: napriek súčasnej zložitej situácii musíme
byť optimisti a dúfať, že čoskoro budeme pokračovať v našich
aktivitách a šťastne vykročíme do nového roku 2021.

V tomto roku však naša
organizácia utrpela aj veľkú stratu. Naša obľúbená
dlhoročná členka výboru
Marika Košťáľová nás
v auguste navždy opustila.
Jej zásluhou sme absolvovali množstvo krásnych
výletov a spoločenských
akcii, na ktorých dokázala
pre nás pripraviť úžasnú
zábavu. Členovia organizácie majú tieto podujatia v živej pamäti a často
na ňu spomínajú. Takmer
všetok svoj voľný čas venovala našej organizácii, hlavne
príprave týchto zábavných aktivít. Nie je ľahké nahradiť
tohto vzácneho človeka, ale jedno vieme určite, že v našich srdciach a spomienkach ostane navždy.

Chváľová Dana, SZTP ZO č. 21 Trnava

14

15

NA POsLedNú cHVÍľu

Členovia BK dostali návrh Štatútu bezbariérovej komisie, ktorý vypracovala poslankyňa mestského zastupiteľstva Mgr.
Jana Filipová (sluchovo postihnutá).

Posledný septembrový týždeň akoby nám chcel pripomenúť si
leto. A práve v tom termíne sa v Turčianskych Tepliciach konal
tradičný jesenný kurz sociálnej rehabilitácie, ktorý poriadalo OC
SZTP Žilina pre svojich členov. Jarné aktivity boli zrušené, a tak
boli účastníci radi, že môžu pobudnúť mimo domova a v spoločnosti ľudí, čo im veľmi počas karantény chýbalo. Niektorí prihlásení sa pre obavy z nákazy odhlásili.

Lietajúce taniere
1. Jarošová Anna a Bury Štefan
2. Špirková Irena a Strhák Pavel

Penzión Milka nás čakal pripravený a spĺňal všetky hygienické
požiadavky. Personál, pod vedením majiteľa P. Kršku, bol, ako
vždy, milý, ústretový a tolerantný. V penzióne sme boli sami a boli
sme dobrý kolektív.

Tradičnými a obľúbenými sa na týchto pobytoch stali vedomostné súťaže a kvízy. Je zaujímavé, že keď som ich pred rokom v pláne aktivít vynechala (v domnení, že už to býva každý
rok a možno to účastníkov prestalo baviť) ozvali sa hneď hlasy,
prečo nie sú na programe. A tak ich, ako vedúca kurzu, zaraďujem každý rok. V tomto septembri sa súťažilo v zostavovaní
štvorcoviek, tvorení slov z udaných písmen a vo všeobecných
vedomostiach z oblasti kultúry, zemepisu, histórie. Najlepšie vedomosti ukázali:

Bol to predposledný týždeň predtým, ako sa zatvorili aquaparky, reštaurácie, hotely a pod. Program sme splnili. Každé ráno
boli pre penziónom nepovinné rozcvičky, ale zúčastňovalo sa na
nich polovica účastníkov. Po raňajkách sme absolvovali procedúry v penzióne – masážne kreslo a posteľ, infrasaunu, masáž
ramien a chodidiel. Skupina žien cvičila cviky zamerané na dolné
končatiny, prevenciu inkontinencie a nácvik správneho dýchania.
Dve hodiny sme strávili v aquaparku. Po obede a krátkom oddychu, využívajúc krásne počasie sme absolvovali prechádzky. Navštívili sme Galériu Mikuláša Galandu a prezreli si stálu výstavu
jeho diela spojenú i premietnutím životopisného videa a obrazy
maliarky Jamborovej. Dvakrát sme popoludní usporiadali športové hry. Najlepší v kategóriách muži a ženy boli:
Hod loptičkami
1. Jarošová Anna (ZO Dlhé Pole) a Strhák Pavel (Bytča)
2. Šeligová Mária (Terchová) a Bury Štefan (Bytča)
Hod loptou
1. Mičechová Viera (Žilina – Vlčince) a Strhák Pavel
2. Špirková Irena (Terchová) a Bury Štefan
Šípky
1. Mičechová Viera a Bury Štefan
2. Buryová Helena (Bytča) a Vršanský Ján (Žilina – Vlčince)
Tenisové hody
1. Vršanská Karolína (Žilina – Vlčince) a Vršanský Ján
2. Mičechová Viera a Jaroš Jozef (Dlhé Pole)

Už na rok 2021 budú do rozpočtu zaradené výdavky na dobudovanie bezbariérového ihriska pre postihnutých. Ďalej
sa členovia komisie zaoberali debariérizáciou školských zariadení.

Hod krúžkami
1. Buryová Helena a Strhák Pavel
2. Rálková Anastázia (Rajec) a Strhák Pavel

Štvorcovky
1. Jaroš Jozef a 2. Mičechová Viera
Tvorba slov
1. Strhák Pavel a 2. Mičechová Viera
Kvíz
1. Strhák Pavel a 2. Šeligová Mária
Kultúrne vyžitie kvôli koronavíru nebolo v rámci kúpeľov
žiadne. Nekonali sa koncerty, posedenia. Museli sme si vystačiť
sami. Ale nevadilo nám to. Strávili sme príjemné večery pri speve s harmonikou, na ktorej hral J. Jaroš.
Pod hrozbou novej druhej vlny pandémie sme si skutočne
využili každú minútu pobytu. Všetci boli spokojní, že aspoň na
týždeň sa vymanili zo samoty a budú mať aspoň na čo spomínať.
A druhá vlna o týždeň skutočne prišla. Očakávaná a predsa
iná ako prvá.

Marika Antalová

Aj V ŽILINe sA KONeČNe POHLI ľAdy
Nie sú to skutočné ľady. Veď je jeseň. Ale
nevymyslela som výstižnejší názov pre
tento článok a jeho obsah. V akej oblasti
sa tie ľady pohli?
Štyridsať šesť rokov aktívne pôsobím
v našom zväze na rôznych funkciách.
Ako predsedníčka ZO Žilina – Vlčince,
predsedníčka a potom podpredsedníčka
OC, som všade presadzovala dodržiavanie základných ľudských práv zdravotne
postihnutých. Okrem iného prístupnosť
verejných budov, štátnych inštitúcií, škôl,
zdravotníckych zariadení a pod. Odozva
– skoro žiadna. Komisia na odstraňovanie architektonických bariér v meste neexistovala. Sporadicky sa niečo udialo,
ale bez systému.

V roku 2012 sme v rámci projektu RC
SZTP a za finančnej podpory Úradu vlády SR vo viacerých mestách vykonali
Monitoring bezbariérovosti. I v našom
meste sme spracovali stav prístupnosti
telesne postihnutým vo viacerých oblastiach. S výsledkami som oboznamovala
kompetentných. Ale…márne.
Až v tomto roku začala príprava vytvorenia bezbariérovej komisie. A 6. októbra
bola bezbariérová komisia zvolaná. Sú
v nej zastúpené združenia a zväzy zastupujúce jednotlivé hlavné druhy postihnutia – telesné, ťažko telesné, nepočujúci
a nevidiaci. Vážnosť komisie je znásobená
i ďalšími členmi, ktorí sú zástupcami viacerých odborov MsÚ – školstva a mládeže

(PaedDr. M. Demková), odbor riadenia projektov a investícií (Ing. arch. K. Chromcová), komunikácie a vzťahov s verejnosťou
(Ing. K. Gazdíková), sociálny a bytový
(Mgr. K. Praženicová) a útvar hlavného architekta (Ing. arch. E. Šimunová). Za predsedu bol zvolený RNDr. Radoslav Vozárik
z odd. dopravy a odboru správy verejného priestranstva a životného prostredia.
Už s takéhoto zastúpenia v komisii je vidieť, že problematiku bariérovosti začalo
brať mesto vážne.
Na zasadnutí sa zúčastnil i primátor
mesta Mgr. Peter Fiabáne, ktorý vyjadril
plnú podporu práci v tejto oblasti. Zasadnutie viedla viceprimátorka Ing. Barbora
Birnerová PhD.

Boli prednesené problémy z rôznych
oblastí života osôb so zdravotným po-

stihnutím – komunikácia nepočujúcich pri
vybavovaní, pohyb nevidiacich, bariéry
v prístupe do budov a pohyb na mestských komunikáciách telesne postihnutých. Každé z postihnutí má vypracovať
zoznam najvážnejších problémov. Za náš
zväz bola východiskom brožúra vydaná
z poznatkov monitoringu.
Už zo zloženia členov komisie je vidieť
a očakávať predpoklad, že konečne aj
v Žiline – krajskom meste – otázku odstraňovania architektonických bariér chytili

do rúk kompetentní ľudia a už z prvého
zasadnutia som nadobudla presvedčenie,
že konečne „sa ľady pohli“.
Bude už len na nás, aby sme bariéry
monitorovali, presadzovali ich odstránenie a tak pomohli občanom s akýmkoľvek znevýhodnením voľne sa pohybovať,
dorozumieť sa a zmeniť tak kvalitu ich
života.

Marika Antalová

ORgANIzácIA Č. 13 V NITRe
V NOVÝcH PRIesTOROcH
iba jednu samostatnú
miestnosť, o ostatné
priestory sa bude musieť naučiť deliť s ostatnými organizáciami,
ktoré tu tiež získali svoje klubové priestory.
Slávnostné otvorenie
nových priestorov Organizácie č. 13 v Nitre
sa uskutočnilo 9. septembra 2020. Podujatie
poznačené pandémiou
koronavírusu – všetci v rúškach, odstupy
a bez prejavov osobných sympatií (stiskov
rúk či objatí) – sa konalo
za prítomnosti viacerých hostí z Mestského
Foto: Alena Koreňová
úradu v Nitre – vicepriPohľad na účastníkov slávnostného otvorenia nových priestorov SZTP? ZO č. 13 v Nitre
mátor Miloslav Špoták
i členov Mestského zastupiteľstva – poslanci Anna Laurin Šmehilová a Ladislav Turba.
Keď som v roku 2017 písala článok do časopisu TP + TP o činPrítomný bol aj námestník riaditeľa Službytu ako správcu kultúrnosti Organizácie č. 13 v Nitre, v ktorom som stavala na tom, že
neho domu Zdenek Janeček. Viacerí prisľúbili pomoc i ochotu
organizácia má svoje vlastné klubové priestory, ktoré umožňujú
spolupracovať, čo si všetci vážime. Členovia medzi sebou privíjej členom vyžívať sa vo svojich aktivitách, vôbec som netušila,
tali aj predstaviteľov SZTP – podpredsedníčku Máriu Trenčíkovú,
že prejdú dva-tri roky a nebude to pravda. Priestory, ktoré orekonóma SZTP Imricha Trenčíka, predsedu KC SZTP Nitra Marganizácia užívala, neboli v jej vlastníctve, ale patrili Špeciálnej
tina Drdoša, krajskú pracovníčku Júliu Vrzalovú a za OC Nitra
základnej škole v Nitre, ktorá ich potrebovala, a tak sme ich
Šarlotu Ballovú a Margitu Tichanskú.
museli uvoľniť. Všetkým nám jej jasné, že ich potrebovali deti
so špecifickými potrebami, choré a zdravotne postihnuté deti,
Na nové pomery si budú musieť členovia organizácie zvykno aj tak nám je za tými priestormi smutno.
núť. Problémom je napríklad aj doprava, ktorá nie je taká častá
ako keď členovia cestovali na miesto starej klubovne, ktorá sa
Tortúra spojená s hľadaním nových priestorových možností
nachádzala v širšom centre Nitry. Len budúcnosť ukáže, ako sa
pre našu organizáciu bola dlhá a komplikovaná. Prezreli sme
členovia prispôsobia novým pomerom a akú činnosť budú vyvísi viaceré možnosti, ale nájsť vyhovujúce bolo náročné. O tom
jať. Zostáva nám iba veriť, že budúci rok bude pre Organizáciu
by vedela najviac rozprávať predsedníčka našej organizácie
č. 13 v Nitre, rovnako ako aj pre celú našu spoločnosť, lepší,
pani Stejskalová, ktorá to všetko absolvovala. Nakoniec Mesto
že prekonáme koronavírus a opäť začneme žiť bez obmedzení.
ponúklo priestory v zrenovovanom kultúrnom dome v mestDržme si pri tom všetci navzájom prsty.
skej časti Kynek. Priestory sú to pekné, čisté, no to, na čo boli
členovia zvyknutí – stretávať sa pravidelne v klube a vyvíjať tu
rôznorodú činnosť – asi budeme musieť zabudnúť. Aspoň v tej
podobe, ako to prebiehalo v starých priestoroch. Nakoľko vyhovujúcejšej ponuky nebolo, organizácia sa presťahovala do
týchto priestorov, i keď iba čiastočne, pretože tu má k dispozícii
Mgr. Tatiana Némethová
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KAŽdÝ ČLOVeK NA sVeTe môŽe
zAcHRáNIť ŽIVOT

sPOmÍNAme

2020 uskutočnil v tomto kritickom období koronavírusu. Organizátormi boli Základná organizácia Slovenského zväzu telesne postihnutých a Základná organizácia Jednoty dôchodcov
Slovenska v Oščadnici. Hlavným cieľom bolo zakúpiť DEFIBRILÁTOR na ochranu zdravia občanom obce Oščadnica. Predsavzatie sa nám podarilo!!! Dňa 16.októbra 2020 v rámci Európskeho dňa záchrany života za účasti sponzorov + 2% z dani sme
a v spolupráci s obecným úradom v Oščadnici, Radoslavom Kohútom, zamestnancami obce a starostom obce Ing. Mariánom
Plevkom inštalovali DEFIBRILÁTOR na KD.
Výťažky z 13 ročníkov benefičných koncertov sme darovali
zdravotne postihnutým deťom, sirotám a sociálne odkázaním.
Výťažok zo 14. ročníka sme darovali na ochranu života. Občanom obce, ktorých máme tak radi a veľmi sa tešíme, keď sa
s nimi stretávame a veríme, že ešte dlho budeme stretávať. Veď
život máme len jeden.

Už niekoľkokrát, každoročne sa občania v rámci podujatia „Deň
záchrany života“, ktorý spadá na 16.10. v tomto roku, mohli presvedčiť, že svojimi rukami môžu zachrániť ľudský život. Možno
sa práve Vy dostanete do situácie, kedy sa človek vedľa Vás
náhle ocitne v bezprostrednom ohrození života. Aj v prípade, že
záchranná zdravotná služba už je na ceste na miesto udalosti,
o prežitie rozhodujú v prípade náhlej zástavy srdca práve prvé
minúty. Práve vtedy je postihnutý úplne odkázaný na pomoc
ľudí vo svojej blízkosti. A o to skôr, keď je i v poruke DEFIBLIRÁTOR…..
A to bol i cieľ v dobrovoľnom vstupnom na 14. ročníku benefičného koncertu „Od srdca k srdcu“, ktorý dňa 6.septembra

Ďakujem i členom organizácii ZO SZTP a ZO JDS v Oščadnici… Terke Hamáckovej, Števkovi Špalkovi, Margite Lysíkovej, Márii Glettovej, Anne Kočí, Marte Ondruškovej, Milankovi Kozákovi,
Jožkovi Grigovi, Jankovi Štensovi a Martuške Bzdilíkovej a vám
moji členovia. Verte my… Akákoľvek
prvá pomoc je lepšia ako žiadna. Ste
to práve vy a vaše
ruky, ktoré môžu
zachrániť ľudský
život.

Jozef Křivánek,
predseda ZO
SZTP Oščadnica

úVAHA OVPLyVNeNá cOVIdOm 19
Uvažujme spolu: Covid 19 nás poriadne
prekvapil, vyľakal aj preskúšal.
Čo nám, zdravotne znevýhodneným
respektíve dôchodkárom, ale aj všetkým
ľuďom sveta, teda aj nám Slovákom vzal?
Čo nám spôsobil?
Ruku na srdce. Ak sme neochoreli, ak
sme nemuseli vystavovať svoj život nebezpečenstvu nákazy pri testovaní, tak
takmer nič!
TAK TAKTO: naše plány, každoročne
tie isté, kúpaliská, stretnutia pri rôznych
oslavách. To áno. Ale priznajme si, už nás
to veľmi nebavilo, boli sme často nespokojní, nepáčila sa nám práca výboru. Stále
len platiť a ešte raz v roku treba prísť na
výročnú schôdzu. A čo za to?

Ak vírus vydrží medzi nami do marca,
už bude oslavovať rok, čo nás drží nakrátko. Aspoň niektorých!

zapni prírodné krásy sveta, Slovenska.
Tieto sa nemenia a nezhoršujú zo dňa na
deň, ale naopak.

A uvažujme ďalej: keby nás už neobmedzovali, tak by sme sa veľmi radi stretli,
úprimne a s radosťou, len aby sme mali
istotu, že nepodľahneme chorobe.

A politici, tiež po prvýkrát bojujú s novým priateľom a nechcú našu smrť, ale
aby sme žili kvalitne a v pokoji.
Toto nám dal COVID?

Túžby a plány, akcie, výlety i schôdze
nás počkajú. Práca v organizácií čaká
na naše skvelé, nové nápady, myšlienky a akcie. Na rozhovory môžeme využiť
elektronické možnosti, či telefón. Na to,
aby si človeka potešil, nepotrebuješ veľa,
len jeho telefónne číslo.
A ten pokoj v rodine, doma, v obchodoch ( čas vyhradený pre nás skôr narodených) a na miesto televíznych novín si

Vždy si môžeš vybrať: či sa budeš sťažovať, plakať, budeš nervózny, podráždený… alebo budeš počúvať svoje srdce,
pôjdeš príkladom, budeš milý, budeš sa
usmievať, pomáhať s láskou.
Vždy si môžeš vybrať aká vôňa tvojej
duše pôjde za tebou!!!

východniarka

S hlbokým zármutkom vám oznamujeme, že dňa 1.8.2020 vo veku
76 rokov po ťažkej chorobe nás navždy
opustila naša priateľka, dlhoročná
členka a ekonóm SZTP ZO č. 21
Trnava,

Marika Košťálová.

„Klesli ruky pracovité, stíchlo srdce dobrotivé, unavené,
už je po bolestiach, utrpení, už je po živote, je len rozlúčenie.
Spi ticho tichučko, dnes dosnívala si životný sen,
a cestu bolesti odišla si tam, kde je mier a láska len.
Za všetku lásku a starostlivosť Tvoju, čo s vďakou Ti môžem dať….
Hrsť krásnych kvetov a pozdrav a potom už len spomínať.
Kto Ťa poznal, ten pozná našu bolesť,
ten vie čo sme v Tebe stratili.“
V tichej spomienke celej rodine za SZTP ZO č 21 Trnava

„nezomrela,
ale ostáva
v našich
srdciach“

Mgr. D. Chválová, Redakčná rada TP+TP

Česť jej pamiatke!

Petronela
Zaťková, pre nás Peťa,
Peťka, usmievavé
dievča, ktoré sa na
svet okolo seba pozerala z invalidného
vozíka, optimizmus
a chuť do života by
jej mohol závidieť
nejeden zdravý človek.
V rozkvete života 31 rokov sa náhle
a nečakane zastavil jej čas.
Krutá a neuveriteľná správa, dňa
11.11.2020, zasiahla príliš bolestne a hlboko srdcia tých, ktorí ju milovali, i tých,
ktorí mali to šťastie ju poznať. Vždy plná
energie, životnej sily a pevnej vôle kráčala
vpred s vytrvalosťou jej vlastnou za vytúženým cieľom a necúvala pred prekážkami. O jej sile a húževnatosti svedčia mnohé
úspechy a pritom zostala skromnou, láskavou a citlivou.
Napriek svojmu osudu sa neuzavrela
do seba, dávala príklad iným ľuďom, že
aj s hendikepom sa dá žiť aktívne. Čo sa

týka profesionálnej budúcnosti, Petra mala
viac-menej jasnú predstavu. Zapojila sa
do projektov, ktoré realizovalo OC SZTP
Malacky cez Európsku úniu, ešte ako študentka a začala sa zúčastňovať všetkých
akcií. Petra od roku 2012 bola predsedníčkou Klubu zdravotne postihnutých detí
a mládeže Slovenského zväzu telesne postihnutých a členkou Okresnej rady SZTP.
Nadnesene môžeme povedať, že členovia
zväzu, priatelia boli jej druhou rodinou.
Bola dušou TESCO zbierky v prospech
ďalších detí a mladých ľudí zdravotne postihnutých. Boli to ďalšie podujatia, nácviky a vystúpenia malých divadelných
predstavení, športové hry zdravotne postihnutých detí a mládeže, týždenné rekondično-rehabilitačné pobyty, Mikuláš,
stretávanie sa v CVČ pri práci s rôznymi
technikami. Peťa sa so svojimi výrobkami zúčastňovala celoslovenskej výstavy
„Svet, ako ho vidíme my“.
Hovorila “Je to niečo, čo môžem robiť
aj napriek tomu, že sedím na kope železa.
Veľmi ma to baví a pokiaľ budem môcť,
pomôžem. Keď sa človek niečomu venuje,

niečo robí, tak nemyslí nato, že mu niečo
je, že nie je zdravý.“
Mala rada zvieratá, kone boli jej láskou.
Nebála sa jazdenia na koni. Neraz nás udivovala svojou odvahou, vytrvalosťou.
Hoci bola Petra telesne postihnutá, nevyhýbala sa ani športu. Začala závodne
strieľať ešte na škole, pričom sa ako reprezentantka Slovenska dvakrát zúčastnila
pretekov vo Francúzsku a raz v Nemecku,
kde strieľala z malorážky a zo vzduchovky.
Za prácu Ti patrí naše posledné, veľké
ĎAKUJEME, ktoré posielame za Tebou......
Mala ešte veľa snov a prianí, ale.........
Osudom nedostala dostatočný časový
priestor na uskutočnenie ešte mnohých
nesplnených prianí a snov, nedospievala
ešte veľa veršov zo svojej piesne života ...
Odpočívaj v pokoji, zostaneš v našich
srdciach.

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

zakladajúcim členom SZTP ZO KZPDaM
v Malackách a 12 rokov jeho predsedom.
Vykonal veľa práce pre organizáciu a jej
členov, bol ochotný vždy pomôcť a poradiť. Organizácii zostal stále verný, kde
svojimi radami a skúsenosťami pomáhal
viesť organizáciu a bol pri organizovaní
viacero podujatí. Mal rád prírodu, zvieratá
a bol vášnivým fotografom.

Republikové
centrum SZTP
s hlbokým zármutkom oznamuje
členskej
základni SZTP,
že dňa 8.novembra 2020 vo veku
71 rokov nás navždy opustil náš
dlhoročný pracovník KC SZTP Prešov
a predseda ZO SZTP v Prešove

S hlbokým zármutkom oznamujeme,
že náš člen, priateľ Vladimír Sestrienka
nás opustil v októbri tohto roku vo veku 62
rokov. O to je to bolestnejšie a smutnejšie,
že sme sa nemohli ísť s ním rozlúčiť a odprevadiť ho na poslednej ceste. Boli sme
spolu s jeho manželkou Máriou, dcérou
Kamilkou v našej mysli a našich srdciach,
pri zapálenej sviečke.
Vlado bol predsedom Klubu zdravotne
postihnutých detí a mládeže v Malackách,
ešte vo Zväze invalidov. Po zániku ZI bol

Vlado, budeš nám chýbať. Odpočívaj
v pokoji, snívaj svoj večný sen, zostaneš
navždy v našich srdciach.
Česť Tvojej pamiatke.

Členovia ZO SZTP – KZPDaM
v Malackách a OC SZTP Malacky
K tichej spomienke sa pripája KR SZTP
Bratislava a Redakčná rada TP+TP

Mária Trenčíková
ZO SZTP KZPDaM Malacky,
ZO SZTP Malacky, OC SZTP Malacky, KC
SZTP Bratislava, Redakčná rada TP+TP

pán Stanislav Dadej.
Klesli ruky pracovité,
Stíchlo srdce dobrotivé, unavené.
Už je po bolestiach, utrpení,
Už je po živote, je len rozlúčenie.
Česť jeho pamiatke!
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NeVšedNé ŽIVOTNé jubILeum
V nedeľu 27. septembra 2020 oslávila dlhoročná členka Základnej organizácie
Slovenského zväzu telesne postihnutých
(ZO SZTP) č. 87 Dlhé Pole – okres Žilina
pani Štefánia Valientiková vzácne životné jubileum 100 rokov. Pani Valientiková
vstúpila do Základnej organizácie v roku
1996. Náš obdiv si zaslúži nie len pre to,
že dlho žije, ale hlavne pre to, ako žije.
Hoci toho v živote prežila veľa, dobrého
aj zlého, každodennú drinu, rôzne politické režimy, vie sa tešiť z maličkostí a žije
svoj život pre ostatných. Najspokojnejšie
Na fotografii je: Pani Štefánia Valientiková
Horný rad z ľava: Anna Holániková,
Anna Šusteková – dcéra, ktorá sa o pani Valientikovú stará,
Mária Fedorová

POĎAKOVANIe zA sPOLuPRácu

VAšA KRÍŽOVKA

Prvé a najväčšie ...

Platón

sa cíti v kruhu svojich najbližších – dcéry
Anny, ktorá sa o ňu stará, troch vnukov,
jednej vnučky a ôsmych pravnúčat.
V mene ZO SZTP č.87 Dlhé Pole jej
želáme Božie požehnanie, pevné zdravie,
lásku v srdci a spokojne prežitý každý
ďalší deň.

Ing. Mária Fedorová – predsedníčka
ZO SZTP Dlhé Pole
Anna Holániková – hospodárka
ZO SZTP Dlhé Pole
Redakčná rada TP+TP

bLAHOŽeLáme
V deň jubilea sa všeličo želá:
dobré, pekné ba i veľa.
No my vám chceme
zo srdca priať,
aby ste sa mohli
vždy v živote iba smiať.
Zdravie, šťastie, lásku
a usmiatu tvár,
to je ten najkrajší dar.

Dňa 22.12.2020 oslávil krásne
jubileum – 70 rokov dlhoročný člen
Republikovej rady SZTP a bývalý
predseda Asociácie POLIO,

pán PhDr. Štefan Grajcár.
Dňa 21.11.2020 oslávila krásne
jubileum – 40 rokov členka Republikovej rady SZTP za banskobystrický
kraj a predsedníčka KC SZTP Banská
Bystrica,

pani Mgr. Ivana Matejčíková.

Republikové centrum SZTP vyjadruje poďakovanie pánovi Ivanovi Madarovi, dlhoročnému predsedovi ZO a OC SZTP Banská Štiavnica za vykonanú prácu v prospech telesne
a ťažko telesne postihnutých občanov vo svojom regióne.
Zároveň si dovoľujeme zverejniť jeho poďakovanie pracovníkom RC SZTP za obojstrannú spoluprácu.

Srdečne blahoželáme a zároveň
ďakujeme za vašu prácu, ktorú vykonávate v prospech všetkých telesne
postihnutých.

Redakčná rada TP+TP
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Zdvíhacie Zariadenia
a úpravy áut pre ZŤp
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
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GH1

PRE ZŤP
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Elektrárenská 12091 • 831 04 Bratislava
ares@ares.sk • www.ares.sk

Bezplatné tel. číslo: 0800 150 339
Sledujte nás aj na Facebooku
@ares.bratislava

