TELESNE POSTIHNUTÍ + TOLERANCIA, POMOC

1/2021

ROČ N Í K

ČASOPIS SL OV E NSK É HO Z VÄ Z U

XXVI

T E L ESN E POS T I H N U T ÝC H

VEĽKÁ NOC ...
alebo sviatok
jari
Dohovor o právach
osôb so zdravotným
postihnutím

INZERCIA
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

Čo nám pandémia vzala
a čo nám dala ...
Vážení priatelia,
rok 2020 sa zapíše do dejín nielen Slovenska, ale na celom svete.
Už je to rok, čo sme sa museli prispôsobiť inému životnému štýlu,
vystúpiť zo svojej komfortnej zóny, zmeniť naše návyky, stereotypy. Dôvodom bol a je Covid-19.
Keď pred rokom vtedajší premiér SR pán Pellegríni varoval
obyvateľstvo pred šíriacim sa ochorením Covid-19, len málokto
si vedel celkom dobre predstaviť, čo to vlastne znamená. Stalo
sa čosi, čo z nás mnohí nielenže nezažili ale ani si nevedeli predstaviť. Denno – denne sme počúvali z médií, čítali v novinách
nové výrazy, ktorým možno veľa ľudí ani nerozumel: pandémia,
epidémia, krízový štáb, núdzový stav, karanténa…
Chorých začalo pribúdať a lekári, zdravotníci aj nemocnice
sa pustili do boja so zákerným nepriateľom. Pandémia nám vzala pocit bezpečia a uvedomili sme si, akí sme zraniteľní. Zavreli
sa školy, obchody, zakázali sa športové a kultúrne podujatia…
Ochranné rúška sa stali „módnym doplnkom“. Pred obchodmi
sme stáli v dlhých radoch a nikto nevedel, čo nás čaká alebo čo
prinesie ďalší deň. Museli sme sa zriecť aj príjemných vecí ako
napr. posedenie s kamarátmi, stretávanie sa s rodinou, cvičenie
vo fitku a pod. Naučili sme sa, čo znamená home-offis, stali sa
z nás doma pracujúci ľudia a v priebehu dňa sme sa ocitli v niekoľkých profesii: kuchár, pekár, učiteľ, vychovávateľ, krajčír
a mohla by som pokračovať ďalej. Pandémia nás obrala o mnohé
objatia a úsmevy.
Ale každá minca má dve strany. Hovorí sa, že pozitívne
myslenie pomáha psychike. Pandémia nám dala aj niečo dobré.

Sme viac zodpovední a prebudila v nás pocit spolupatričnosti.
Zostali sme doma a zrazu sme boli so svojou rodinou, vrátili sme
sa ku svojim koníčkom. Zostali sme prekvapení, akí sme kreatívni. Hráme sa s deťmi, učíme sa, chodíme na prechádzky, spolu
varíme, pečieme… Na niektoré činnosti pred pandémiou v návale denných povinností sme nemali ani len pomyslenie. Stále
sme sa ponáhľali a bojovali s časom… Snáď si budeme niektoré
veci viac vážiť, ktoré sme pred tým považovali za samozrejmosť.
Naučíme sa žiť spolu ako rodina.
Hovorí sa, že čas je nenávratná hodnota. Premárnený čas
nám nikto nevráti a my sme teraz dostali bonus – časový bonus,
aby sme sa naučili žiť spolu ako rodina, keď ani otec, ani mama
sa neponáhľajú do práce, nenosia domov papiere, nesedia po večeroch pri počítači a zrazu majú čas prečítať deťom rozprávku
na dobrú noc.
Vážení priatelia,
verím tomu, že toto ťažké obdobie prekonáme a naše životy sa
vrátia do normálu. Už teraz sa teším, že budeme môcť chodiť bez
rúška, ísť na návštevu k najbližšej rodine alebo si dať obľúbenú
zmrzlinu v cukrárni.
Kým sa to stane, prajem vám pevné zdravie, veľa síl a teším
sa na spoločné stretnutie.

Mgr. Oľga Bohuslavová
1/2021
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Veľká noc ... alebo sviatok jari

Čo keby .....

V

U

eľká noc je najstarším sviatkom, pre veriacich pravdepodobne aj najdôležitejším v roku. Ich kroky smerujú do kostolov, aby si pripomenuli zmŕtvychvstania Ježiša Krista.

Tieto sviatky sú spojené s rôznymi tradíciami, ako napríklad
maľovanie vajíčok, oblievačka, ale tradície sa menia naprieč krajinami. Na Slovensku prežívame tieto sviatky najčastejšie v kruhu svojej rodiny a pre mnohých mužov najobľúbenejším dňom
je Veľkonočný pondelok, kedy chodia oblievať dievčatá, aby boli
krásne a zdravé počas celého roka.
Veľkonočné sviatky sú vnímané ako zoskupenie dní, počas
ktorých dochádza k očistným praktikám a rituálom. Sú to: kvetná nedeľa, popolcová streda, zelený štvrtok, veľký piatok, biela
sobota, veľkonočná nedeľa a veľkonočný pondelok. Práve veľkonočný pondelok je dňom, bez ktorého si nevieme predstaviť tieto
sviatky. Týmto dňom sa sviatky neuzavrú, ale dochádza k ukončeniu veľkonočného týždňa.
Sviatky jari majú aj svoje symboly. Sú to:
•
•
•

Baránok – typický symbol Veľkej noci, znamená nevinnosť
a boj so zlom.
Sviečka – symbol vnútorného svetla človeka, nádeje a večného posmrtného života.
Oheň – je nosičom energie, sily a odhodlania. Symbol víťazstva nad temnotou a smrťou.
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•

•
•
•
•
•

Voda – jeden zo štyroch základných živlov prírody. V tomto
období sa spája so zdravím, očistou a prúdením životnej sily
človeka.
Zajačik – symbol príchodu jari, šťastia a zmyselnosti.
Korbáč – je ukazovateľom sily.
Vajíčko – zárodok života, symbol plodnosti a znovuzrodenia.
Kríž – symbol večnosti.
Bahniatka – symbolizujú prebúdzanie prírody.

Milí priatelia,
pre niektorých z vás budú sviatky jari časom oddychu, pre iných
kresťanským sviatkom.
Či to bude jedno alebo druhé, prajem vám k novej jari veľa
sily, aby ste zdraví dlho žili.
Na Veľkú noc veľa vody, spokojnosti a pohody.

Keď jarné kvety kvitnú a slnko teplo hreje,
tak príroda svoju náruč každému praje.
Želám vám krásne sviatky Veľkonočné,
hlavne šťastné a slnečné.

Mgr. Oľga Bohuslavová

ž je tomu presne jeden rok, keď sa zatvorili dvere klubu, kde sídli naša základná organizácia SZTP Bratislava
- Krasňany, kde sme popíjali kávičku a robili prípravy na
oslavu MDŽ. To sme sa videli naposledy, nie len ako rada ZO ale
aj ostatní členovia. Ešte že sme stihli urobiť výročnú členskú
schôdzu. Keďže bolo práve volebné obdobie, zvolili sme novú
radu ZO, urobili sme návrh na členov krajskej rady a samozrejme plán práce ZO na celý rok 2020. Ale ďalšie schôdze ani iné
činností už neboli. Dostali sme oznámenie MÚ – m. č. Bratislava - Rača, že náš klub sa musí zatvoriť na desať dní. Ani sa nám
nesnívalo, čo vznikne počas desať dní, ktoré ubehli ako nič, ale
miestnosť sa neotvorila. No neotvorila sa ani neskôr, ani na Vianoce, ani doteraz.
Nielenže miestnosť sa neotvorila, ale aj my sme sa museli
zatvoriť v našich príbytkoch a to nie len od našich priateľov ale
aj od rodiny. A tak našim spojencom sa stal len telefón.
Keďže naša základná organizácia má členstvo s vyšším vekovým priemerom, nie každý má počítač. Aby sme zistili, ako to
s našimi členmi vyzerá, tak sme zobrali telefón a každého člena sme zavolali. Popriali pekné vianočné sviatky a vymenili pár
pekných slov. Bolo to veľmi milé a všetci sa potešili.
Uplynuli ďalšie dni aj Nový rok 2021 a dvere sú stále zatvorené a zatvorené sú aj dvere našich domovov. Teraz už vieme
aká pandémia nás postihla, čo to všetko znamená a vieme čo

znamenalo naše pravidelné stretávanie sa pri kávičke a trochu
si poklebetiť. Všetkému je odrazu koniec. Nevieme, čo nám
všetko ešte prinesie alebo aj zoberie dnešná, pre nás veľmi zlá
situácia.
Ale nevzdávame sa a robíme veci, ktoré sa dajú robiť. Pri práci so spracovaním štatistiky členov základnej organizácie nám
vznikla myšlienka, že by sme mohli osloviť svojich členov tým,
že budeme posielať gratulácie k narodeninám, nie len jubilejných ale každých narodenín, aby mali členovia radosť a pocit, že
na nich myslíme. Takto to robíme od 1. 1. 2021.
Nájdu sa aj takí členovia, ktorí sú ochotní zapojiť sa do aktivít organizácie aj v tejto dobe. Napríklad členka Magda Zvaríková napísala vlastný príbeh do zbierky básnickej a prozaickej
tvorby ľudí s telesným postihnutím, ktorá vychádza každý rok
pri príležitosti súťaže „Kremnická barlička“, tiež napísala článok
do nášho časopisu TP+TP. Iní doma robia ručné práce, maľujú
obrazy lebo čo keby? Čo keby bola výstava, čo keby bola Kremnická barlička, čo keby sme sa stretli v Dudinciach pri oslave
30 výročia SZTP, ktorá bola už tri krát zrušená. Čo keby?

Anna Holecová, ZO SZTP Bratislava - Krasňany
1/2021
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Zjazd SZTP

Zoznam podaných projektov na rok 2021

V

zmysle Čl. VII bod 2 Stanov SZTP
Zjazd zvoláva predseda SZTP raz
za štyri roky. Posledné volebné
obdobie uplynulo v roku 2020 a tak predsedníčka SZTP určila termín na konanie
Zjazdu na september 2020.

členské schôdze z dôvodu zákazu stretávania sa a tak z uvedeného dôvodu sme
nemohli dodržať Harmonogram prác,
ktorý schválila Republiková rada SZTP na
svojom zasadnutí vo februári 2020.
Na ďalšom zasadnutí Republikovej
rady SZTP v 09/2020, ktoré sa konalo
v Kremnici, na základe týchto skutočností členovia RR SZTP odsúhlasili nový
termín konania Zjazdu a to 24.september

Pri určení termínu na konanie Zjazdu
SZTP predsedníčka SZTP nepredpokladala, čo nám prinesie COVID-19. Základné
organizácie nestihli uskutočniť výročné

2021 v Park hoteli Hokovce. Pred konaním Zjazdu je naplánované MDOZP.
Veríme, že situácia sa nezhorší, bude
zrušený zákaz núdzového stavu a zákazu
vychádzania a budeme môcť náš Zjazd
uskutočniť tak, ako bol naplánovaný.

RC SZTP

30. výročie založenia SZTP – nový termín

D

neodporučil zrealizovať z dôvodu, že ide
o vysoko rizikovú skupinu členov SZTP.
A tak sme boli nútení aj tento termín
stornovať a Park hotel Hokovce nám vyšiel v ústrety a rezervoval nový termín
na marec 2021.

lho očakávané stretnutie k vzniku 30.výročia SZTP sme pôvodne
plánovali uskutočniť v Park hoteli
Hokovce v marci 2020. Nikto z nás nepredpokladal, že nás zastihne prvá vlna
pandémie. A tak sme boli nútení naše
stretnutie preložiť.

To sme ale vtedy netušili, že čo nám
táto pandémia prinesie v roku 2021.
Teraz už vieme, že naše stretnutie sa
neuskutoční ani v tomto náhradnom ter-

Ďalší termín bol stanovený na september 2020. Regionálny úrad verejného zdravotníctva nám naše stretnutie

míne. Zatiaľ sme ho naplánovali na 4.-5.
júna 2021.
Veríme, že v tomto termíne všetci
v zdraví zídeme a pripravíme dôstojné
stretnutie k 30.výročiu založenia SZTP,
aj keď oneskorene.

Ministerstvo kultúry SR
V rámci programu Kultúra
znevýhodnených skupín ku
dňu uzávierky časopisu ešte
nebola zverejnená výzva.
Projekty t.č. pripravujeme.

RC SZTP

Štatistika členov SZTP k 31.12.2020
Do
15 rokov

Do
18 rokov

Do
35 rokov

Do
50 rokov

Do
60 rokov

Do
60 rokov

Spolu

Kraj BA

4

3

22

96

319

2113

2557

Kraj TT

0

5

39

137

211

1532

1924

Kraj NI

34

15

97

155

389

1606

2296

Kraj BB

0

1

11

60

191

1141

1404

Kraj TE

12

9

35

78

145

891

1170

Kraj ŽI

20

6

95

221

319

1164

1825

Kraj PE

9

12

87

221

333

952

1614

Kraj KO

0

2

20

65

236

963

1286

POLIO

0

0

1

3

7

139

150

RŠO ŤTP

0

0

43

147

205

200

595

Spolu

79

53

450

1087

2355

10701

14821

Oblasť / vek

Spracovala: Mgr. Bohuslavová
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Ministerstvo práce,
sociálnych vecí a rodiny SR

Ministerstvo
spravodlivosti SR

1. Časopis TP + TP (telesne postihnutí + tolerancia, pomoc)
2. Rekondičné aktivity pre telesne a ťažko telesne postihnutí osoby, vozičkári + sprievodcovia

1. Monitoring bariérovosti
(prieskum bezbariérovosti
v mestách Nové Mesto nad
Váhom, Dolný Kubín, Trebišov, Senec, Malacky)

Koncesionárske poplatky

V

posledných dňoch dostáva RC SZTP otázky, ako postupovať pri oznámení o dlhu za nezaplatené koncesionárske
poplatky.

Problém spočíva v tom, že po zavedení poplatku za rozhlas a televíziu, t.j. odberné miesto elektrickej energie bolo potrebné opätovne
požiadať o oslobodenie od povinnosti platiť daný poplatok. Potrebný
formulár je uvedený na stránke https://uhrady.rtvs.sk/domacnosti/
pre-tzp, kde sú uvedené aj potrebné informácie o celom postupe.
Potrebné doklady k tomuto sú:
-

kópia preukazu OZTP
rodné číslo osoby s ŤZP
zmluva alebo faktúra od dodávateľa elektriny na nové odberné miesto.

RC SZTP
1/2021
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DOHOVOR o právach osôb
so zdravotným postihnutím
– analýza potrieb občanov
s telesným postihnutím

Článok 20 – osobná mobilita
Osoby so ZP odkázané na individuálnu prípravu v menších obciach nemajú možnosť využívať prepravnú službu
ani peňažný príspevok na prepravu,
ktorá je obyčajne zabezpečovaná len
vo väčších mestách a pre obyvateľov
zariadení sociálnych služieb.

podmienky, t,j, aby sa na pracovisku
zrealizovali primerané úpravy.
Podpora zamestnávania občanov so
ZP je upravená v zákone č,5/2004 Z.z.
o službách zamestnanosti. Príspevky sú
určené na podporu vytvárania a udržania pracovných miest chránených dielňach a na chránených pracoviskách.
Napriek týmto príspevkom je problém
získať vhodnú pracovnú pozíciu, ktorá
by zodpovedala vzdelaniu ZP osobe.

Článok 24 – vzdelávanie

D

ohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím, ktoré prijalo Valné zhromaždenie organizácie spojených národov v roku 2006,
nadväzuje na predchádzajúci dokument
OSN, a to na Štandardné pravidlá na
vytváranie rovnakých príležitosti pre
osoby so zdravotným postihnutím.
Dňa 28. apríla 2010 podpísal prezident SR ratifikačné listiny t,j, Dohovor
a Opčný protokol. Obidva dokumenty
pre SR nadobudli platnosť 25. júna
2010.
Dohovor považujeme za jedinečný
a najvplyvnejší dokument medzinárodného práva v oblasti zdravotného
postihnutia.

Čo sa podarilo zmeniť

od ratifikácie
Vznikol Úrad komisára pre osoby so ZP. Svoju činnosť začal
svoju činnosť 1. marca 2016,
čím si Slovenská republika splnila záväzok vyjadrený v čl.33
§ 2 Dohovoru.

Pokúsim sa upriamiť Vašu pozornosť na niektoré články Dohovoru.

Článok 5 – rovnosť
a nediskriminácia
Občianske združenia upozorňovali
na diskriminačné ustanovenie v zákone č.447/2008 Z.z. o peňažných
príspevkoch na kompenzáciu ťažké-
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ho ZP podávať žiadosť o príspevok na
kúpu osobného motorového vozidlá
osobou nad 65 rokov veku a podávať
žiadosť o príspevok na osobnú asistenciu do 6 rokov veku. Komisárka
sa spojila s ochrankyňou práv, ktorá
podala návrh na Ústavný súd. V máji
2020 Ústavný súd podanému návrhu
vyhovel.

Článok 9 – prístupnosť
Architektonické bariéry spolu
s inými bariérami zabraňujú osobám
s telesným postihnutím účasť na živote spoločnosti. Osoba s telesným
postihnutím sa môže dostať do polohy diskriminovanej časti populácie,
ktoré kvôli architektonickým bariéram nemá možnosť zapojiť sa do normálneho života. Nie vždy je možné
zabezpečiť osobného asistenta alebo
sprievodcu. Takto postihnutý človek
potom ostáva často doma. Obmedzená pohyblivosť do veľkej miery narúša osobný kontakt s okolím a výrazne
ovplyvňuje kvalitu života občana s telesným postihnutím.
S architektonickými bariérami
sa stretávame všade okolo nás: v domácnosti, vo verejných budovách, na
verejných priestranstvách, na ulici,
na parkovisku, v doprave, v školách,
v zdravotníckych zariadeniach a pod.
S tým sa stretáva aj naše občianske
združenie v rámci monitoringu bariérovosti v jednotlivých mestách, ktoré
vykonávame od roku 2012.

Článok 19 – nezávislý
spôsob života a začlenenie
do spoločnosti
K dosiahnutiu nezávislosti spôsobu
života a k vytvoreniu podmienok v našom prirodzenom prostredí je potrebné, aby sa uplatňovali hlavne princípy:
deinštitucionalizácia, demedikalizácia
a deprofesionalizácia. V prvom prípade ide o proces, ktorý je zameraný na
vrátenie osôb s telesným postihnutím
do prirodzeného prostredia. Je však
potrebné mať zabezpečenú takú formu
pomoci, ktorá umožní osobám s telesným postihnutím vykonávať bežné
aktivity tak, aby mohli byť nezávislí
od ostatných členov rodiny. V druhom
prípade je prekonanie názoru, že osoba s telesným postihnutím je len pacient, o ktorého sa je potrebné starať
sa ako o chorého. Telesný postih nie je
choroba. V tretom prípade ide o to, že
hlavným expertom na posúdenie svojich potrieb je sama osoba s telesným
postihnutím. Základným nástrojom
podpory samostatnosti a nezávislosti
fyzickej osoby s ťažkým ZP je poskytovanie peňažného príspevku na osobnú
asistenciu. Osobnú asistenciu je možné
považovať za jeden z najprogresívneších nástrojov v systéme kompenzácie
sociálnych dôsledkov ťažkého telesného postihnutia. Veľmi nás trápi výška
a spôsob výpočtu peňažného príspevku
na opatrovanie. Opatrovanie fyzickej
osoby s ťažkým zdravotným postihnutím považujeme za ťažkú fyzickú, ale aj
psychickú prácu a mala by byť aj patrične odmeňovaná.

Osoby s telesným postihnutím sú
schopné sa vzdelávať, plne rozvíjať svoj
potenciál, svoj talent, pokiaľ im budú
poskytnuté primerané úpravy v súlade
s ich individuálnymi potrebami. Právo na vzdelanie patrí medzi základné
ľudské práva, preto všetky výchovno
– vzdelávacie zariadenia musia byť bezbariérové v celom rozsahu aj pre osoby
s telesným postihnutím. Školské zariadenia by mali byť bezbariérové v celom
rozsahu pre žiakov, študentov, ale aj rodičov s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Predškolské zariadenia,
ktoré nemajú schody do svojich budov
by som vedela spočítať na jednej ruke.
Dostupnosť základných a stredných
škôl je veľmi malá. Vypovedá o tom
aj náš prieskum, ktorý SZTP realizuje
každý rok.

Článok 25 – zdravie
Pretrváva nedostatok vhodne prispôsobených zdravotníckych zariadení na
hospitalizáciu osôb s veľmi ťažkým telesným postihnutím, problémy pretrvávajú
aj pri ambulantnej liečbe a vyšetreniach.
Väčšina nemocníc nie je prispôsobená
na prijatie pacienta pohybujúceho sa ú
na vozíku. Často chýba bezbarierový
prístup pre takéto osoby-. Nemocničné
lôžka sú bez polohovania, vysoké a matrace len výnimočné antidekubitné.

Článok 27 – práca
a zamestnávanie
Telesne postihnuté osoby sú schopné zamestnať sa či už na otvorenom
trhu práce alebo v chránených dielňach,
pokiaľ k tomu majú vytvorené vhodné

Článok 30 – účasť na
kultúrnom živote, rekreácii,
záujmových aktivitách
a športe
Telesne postihnuté osoby sa môžu
zúčastňovať kultúrneho života, pokiaľ
bude vhodne zabezpečená viditeľnosť,
akustika, osvetlenie. Všetky priestory pre návštevníkov by mali byť bezbariérové. Šport pre osoby s telesným
postihnutím znamená nielen rekreačnú a rehabilitačnú aktivitu, ale má aj
psychorehabilitačný význam, zlepšuje
duševnú pohodu. Táto cieľová skupina
športovaním si zlepšuje fyzickú kondíciu, vytrvalosť a odvahu. Podľa doc. Samovej športové zariadenie musí byť bezbariérovo prístupne v celom rozsahu.
Osoby s telesným postihnutím sú
v súčasností vylúčené z voľnočasových
aktivít. Majú obmedzené možnosti cestovania. Len niektoré ubytovacie zariadenia sú pre nich vhodné. Dokonca sa
nedostanú ani do všetkých stravovacích
zariadení. O tom svedčí náš každoročný monitoring. Osoby na vozíku majú
často obmedzený prístup aj k turistike
v prírode. Bezbariérový turizmus je dôležitým krokom k naplneniu podmienky
antidiskriminačného zákona o rovnakom zaobchádzaní. Telesne postihnuté osoby chcú mať prístup do budov,
chcú ich využívať, ako aj služby, média
a pod. Bezbariérová musí byť doprava,
ubytovacie zariadenie a s tým súvisiace
služby. Slovenská republika je krajina
ležiaca v srdci Európy, s krásnou prírodou, množstvom liečivých prameňov.

Článok 33 – vykonávanie
dohovoru na vnútroštátnej
úrovni a monitorovanie
Dňa 15. marca 2013 zriadilo na
MPSVR SR kontaktné miesto, ktoré je
od 15. 6. 2020 zrušené a jeho pôsobnosť
prešla na Odbor integrácie osôb so ZP.
SZTP, ako jedná z organizácii, ktorá sa
zaoberá problematikou občanov s TP začal s realizáciou monitoringu prístupnosti objektov v súčasnej dobe s finančnou
podporou Ministerstva spravodlivosti.
Na základe analýzy sme v roku 2021 vybrali mestá Malacky, Senec, Dolný Kubín, Nové mesto n/V a Trebišov. Hlavným
cieľom projektu je realizovať monitoring
bezbariérovosti a dostupnosti objektov
s cieľom vytvoriť podmienky na realizáciu účinných nástrojov na predchádzanie diskriminácie a uplatňovania zásad
rovnakého zaobchádzania pre občanov
s telesným postihnutím. Výsledky monitoringu sú v každom zo skúmaných
miest spracované do publikácii, ktoré
poskytujú prehľad, odborné informácie,
poukážu na nedostatky a navrhnú spôsoby riešenia pri vytváraní bezbariérového
životného prostredia v oblasti vytvárania podmienok nezávislého života osôb
s telesným postihnutí. Zvyšovaním informovanosti a právneho vedomia občanov
s telesným postihnutím chceme účinne
predchádzať všetkým formám diskriminácie a ostatným prejavom intolerancie,
ktoré pramenia z neprístupnosti prostredia. Ide nám o implementáciu záväzkov
vyplývajúcich z medzinárodných dohovorov a zmlúv v oblasti ľudských práv.
Zároveň chceme upozorniť na potrebu
akútneho riešenia záväzkov, ktoré nám
vyplývajú z Dohovoru OSN o právach
osôb so zdravotným postihnutím.
Ing. Monika Vrábľová

Použité zdroje:
Národný program rozvoja životných podmienok osôb so ZP na roky
2014 – 2020
Dohovor OSN o právach osôb so
zdravotným postihnutím – analýza potrieb a charakteristík osôb
s telesným postihnutím ako jednej
z kategórie zdravotného postihnutia – Ing. Vrábľová SZTP
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Villa rustica, pozostatok rímskej usadlosti na Veľkej lúke, Bratislava-Dúbravka

Rímske stavby na Slovensku
Spomienka, pohľad a príspevok člena SZTP ZO č. 2 Zvolen
p. Kolomana Ružičku na Kremnickú barličku

U

ž 16. ročník celoslovenskej súťaže
v speve, v prednese poézie a prózy
Kremnická barlička sa uskutočnil
v dňoch 4. až 6. 9. 2020 v rekreačnom
zariadení Toliar Kremnica. Organizátorom bolo SZTP RC za finančnej podpory
MK SR v rámci programu Kultúra znevýhodnených skupín 2020.
Záštitu nad daným podujatím prevzal primátor mesta Kremnica a predsedníčka SZTP. Súťaže sa mohol zúčastniť každý člen SZTP. Súťažný príspevok
mohol byť prednesený v jazyku slovenskom, maďarskom, ukrajinskom, poľskom a ruskom v kategórii spev, poézia,
próza.
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Sprievodnou akciou bola výstava ručných prác telesne a ťažko telesne postihnutých. Šlo o prezentáciu zručnosti členov vo forme vlastnoručných výrobkov.
Samotná súťaž prebiehala 5. 9. 2020
v jednotlivých kategóriách, ktorú zahájila svojím príhovorom predsedníčka
SZTP a primátor mesta Kremnica. Súťaž
mala vysokú úroveň, čo ma milo prekvapilo. Všetci súťažiaci boli úžasní aj
napriek svojmu telesnému postihnutiu.
Je obdivuhodné, že aj takíto ľudia dokážu viesť plnohodnotný život a zapájať
sa do rôznych aktivít, akým bol aj tento
16. ročník Kremnickej barličky.
Ťažkú úlohu mala aj samotná porota
vybrať zo súťažiacich troch najlepších vo
všetkých kategóriách. Všetci by si boli
zaslúžili vyhrať, ale vyhrať mohli len tí
najlepší.

Som rád, že mi bolo umožnené zúčastniť sa tohto podujatia, na ktoré budem ešte dlho spomínať.

Ako som už spomenul, sprievodnou
akciou bola aj prezentácia zručnosti členov vo forme vlastnoručných výrobkov.
Bolo to priam neuveriteľné, čo dokážu
šikovné ruky našich členov, čo výrobok
to priam hotové umelecké dielo.

Záverom mi dovoľte, aby som mohol
touto cestou poďakovať všetkým, ktorí sa zúčastnili tejto akcie a poďakovať
organizátorom za ich odvedenú prácu
a úsilie, ktoré vynaložili pre úspešné
zvládnutie tohto podujatia.

Súťaž ukončila p. predsedníčka. Po
večeri bol kultúrny program spojený
s tombolou.

Koloman Ružička

P

re mňa je veľkým zadosťučením
fakt, že slávna a kultúrna Rímska
ríša nielenže siahala, ale aj pokračovala ďalej územím dnešného Slovenska. Zadosťučením preto, že už na úsvite
staroveku to bolo územie osídlené, ktorého obyvateľstvo určite preberalo čo – to
z rímskej úžasnej kultúry a tak nemohlo
celkom upadnúť do kultúrnej tmy. Takže
za „poľudštenie“ vtedajších kmeňov na
Slovensku vďačíme Keltom a Rímu, hoci
každý, kto prešiel týmto územím, zanechal nejakú kultúrnu stopu.
Rimania – prv než prišli na naše územie, ale hlavne k hraničnej rieke Dunaj
– prekročili Alpy a obsadili územie stredného Dunaja. Rozdelili ho na tri provincie:
Réciu, Norikum a pre nás najdôležitejšiu
Panóniu. Spolu s rímskymi mestami na
severe Talianska sa stala Panónia plnoprávnou súčasťou centrálnej ríše. Pretože na druhom brehu Dunaja boli usadení
ako dobyvatelia Germáni, Rím sa snažil
žiť s nimi v mieri. Trvalo len krátku dobu,
keď Germáni začali napádať rímske posádky a tak museli prikročiť k budovaniu
vojenských táborov a opevnení pozdĺž
Dunaja. Strediskom Hornej Panónie bolo
Carnuntum v Rakúsku na dohľad od nášho Devína. Rimania v krátkom čase vybudovali trvalé tábory a posilnili vojsko.
Tábory boli veľmi rozsiahle a solídne
stavby štvorcového alebo obdĺžnikového pôdorysu, chránili ich veže, priekopy
a niekedy aj mohutné hradby. Ich tvary
určovali cesty, ktoré umožňovali vstup
do tábora cez 4 brány a na námestí (fórum) uprostred tábora sa križovali. Veľ-

kým zadosťučením bol fakt, že v strede
tábora stáli chrámy, budova veliteľa,
kasárne a v uliciach vykurované domy,
nemocnice, kúpele, stajne, sklady. Bežná
bola kanalizácia. Medzi veľkými tábormi stáli menšie pevnosti, pozorovateľne,
strážne veže. Spoločne vytvárali obrannú
líniu – slávnu hranicu LIMES ROMANUS.
Pre naše dejiny je dôležitá tzv. Jantárová
cesta, ktorá viedla z Aquileie (severne
od Benátok) k Baltu a prechádzala našim
územím a v Carnunte sa križovala s Podunajskou cestou. V bezprostrednej blízkosti bratislavského dunajského brodu bol
teda významný komunikačný bod. Dôležitá bola vodná cesta po Dunaji, kde rímske
loďstvo malo trvalé prístavy v Carnunte
a Brigetiu. V blízkosti vojenských táborov
vyrástli aj civilné osady, niekedy mestá
s vybavením ako hociktoré iné mestá
v Taliansku. Najväčší vojenský tábor na
našom území bola Geruláta (názov pochádza z keltštiny) v dnešných Rusovciach.
Objavená bola až v roku 1961 pri spevňovaní dunajskej hrádze.
Rimania prišli do Rusoviec v druhej
polovici 1.storočia, vybudovali opevnený
tábor, v ktorého susedstve vyrástlo civilné obchodné stredisko. Bola tu XV. Légia
s ktorou prišli do našich končín aj Židia.
Gerulátu postihla neskôr katastrofa:
Germáni ju prepadli a zničili, v troskách
bola asi sto rokov, potom sa Rimania vrátili a nanovo začali stavať. Z tejto etapy
pochádzajú honosné stavby napr. fórum,
široké 35 m s mohutným stĺporadím
a studňou z opracovaných kvádrom. Rozobrali aj staré pohrebisko a náhrobné
kamene použili ako stavebný materiál.

Archeológom sa podarilo dokázať, že aj
honosné zvyšky architektúry sú časťou
vojenského tábora.
Okrem Geruláty máme rímske pamiatky ešte v Iži (pochodový tábor), rímska stavba (Villa) na Devíne, Villa rustica
v Dúbravke (s kúpeľom), známy nápis na
hradnej skale v Trenčíne z roku 179, obchodná stanica v Stupave, Cíferi a Páci.
Ktovie, koľko rímskych pamiatok na
našom území ešte čaká na objavenie, koľkokrát budeme ešte prepisovať dejiny obdobia, kedy sme aj my patrili do rozľahlej
Rímskej ríše? Veď tu určite boli na návšteve aj rímski cisári, dokonca Marcus
Aurélius niekde na Hrone napísal filozofické Hovory k sebe. Predpokladám, že
veľa z dobovej rímskej architektúry ostalo aj v povedomí miestnych obyvateľov
a to najmä stavebné materiály a stavebné
techniky. V každom prípade rímska prítomnosť zanechala na našom území nezmazateľnú stopu.

					
Magdaléna Zvaríková, Bratislava

Použitá literatúra:
Dvořák, P.: Stopy dávnej minulosti
Zamarovský, V.: Dejiny písané Rímom
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V myšlienkach som s vami, milí členovia...

V

týchto dnes ťažkých chvíľach, keď sme zavretí doma,
nemôžeme sa stretávať so svojimi blízkymi, priateľmi,
susedmi ale ani zúčastňovať sa podujatí organizované
príslušnými organizáciami v mieste bydliska. Žijeme v strese,
s otázkami na perách: čo a ako, kedy… Je to život, ktorý nám
uberá síl. V našich mysliach prebiehajú podujatia, ktoré sme
prežívali spoločne s našimi priateľmi, členmi našich organizácii.
Plánovať sa nedá, len odpovedať na telefonické otázky: „Predseda, aká je možnosť stretnutia pri našich podujatiach? Ako to
vidíš?“ A moja odpoveď: „ Neviem …“
Kostoly zatvorené, kde sme sa aspoň po modlitbách mohli
stretnúť na chvíľu… Je mi veľmi ľúto osamelých starších ľudí,
zdravotne postihnutých a rodín s malými detičkami…
Naša organizácia Slovenský zväz telesne postihnutých a Jednota dôchodcov Slovenska v Oščadnici sa snaží byť čo najbližšie
pri svojich členov. Vlani, v roku koronavírusu sme uskutočnili výročnú schôdzu, 8. ročník športových hier osôb so zdravotným postihnutím a 14. ročník benefičného koncertu „Od srdca k srdcu“,
kde sme na ochranu zdravia - života zakúpili a namontovali vďaka starostovi obce Ing. Mariána Plevku DEFIBRILÁTOR. V tomto
období sme v spolupráci s členmi výboru Teréziou Hamackovu,

R

Rok 2020 bol zlý a krutý, koronavírus zastavil čas všetkým.
Napriek sklamaniam, hnevu ZO č. 17 SZTP v Trenčíne rozbehla
akcie pre rok 2021. Objednali sme tradične rekreáciu v Tatrách,
pobyt s rehabilitáciou v Malých Bieliciach. Život musí ísť ďalej, za
každých okolností…
Veľmi si želám, iste s vami spolu, aby sa v roku 2021 dal postupne život do normálu, aby stretnutia s priateľmi na všetkých
akciách, schôdzach SZTP priniesli len radosť. Zatiaľ to doterajšie
výsledky nenasvedčujú.
Všetkým členom a priateľom prajem veľa zdravia a sily
zvládnuť ťažké pandemické obdobie. Dovidenia na akciách
SZTP.

Pavol Mrákava
člen Redakčnej rady TP+TP
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dom ešte doma absolvovali test na prítomnosť vírusu COVID-19. S negatívnym
testom sa potom preukázali na recepcii
hotela.

Annou Kočí a Štefanom Špalekom nabalili do obálok 150 ks respirátorov +150 ks rúšok a rozposlali Slovenskou poštou na meno
našich členov… Aspoň toľko sme pri vás. Verte nám, je nám za
vami smutno… za vaším úsmevom, otvoreným srdiečkom, za vašimi povzbudzujúcimi slovami, mozoľnatými dlaňami… Verím,
že toto obdobie sa skončí a my sa môžeme znovu stretávať. Opäť
vidieť vašu nefalšovanú radosť, iskrujúcu z vašich očí.

Počas pobytu sme absolvovali
18 procedúr a každý deň sme mali k dispozícii bazén s vírivkou. Bolo o nás dobre
postarané, boli sme spokojní so stravou,
ubytovaním, aj s procedúrami. Tí, ktorí
účasť na poslednú chvíľu zrušili, môžu
byť sklamaní.

Nedá mi, som aspoň v myšlienkach pri našich členoch
Okresného centra Slovenského zväzu telesne postihnutých
v našom okrese Čadca, seniorov v rámci OO Jednoty dôchodcov
Slovenska Čadca. Pripravujte si plány práce… a tiež buďte pri
svojich členov, ktorí Vás potrebujú v základných organizáciách.
Nezatvárajme oči, majme ich otvorené, dívajme sa vôkol seba
a zistíme, že tých, ktorí potrebujú našu pomoc, je veľa. A verte my …keď za človeka hovorí srdce, je to viac, ako keď hovorí
jazyk.

Aký bol rok 2020, aký bude 2021
ok 2020 bol naozaj zvláštny, ťažký. Diali sa neočakávané
veci. Skúšal nás, našu silu, zdravie, trpezlivosť a disciplínu.
Popri každodenných správach, štatistikách o chorobnosti, popri mnohých obmedzeniach, sme však žili aj pracovne aj vo svojich
rodinách. V tomto zhone ako zlý sen v januári 2021nás zasiahla nečakane mimoriadne smutná správa o smrti podpredsedníčky SZTP
Márii Trenčíkovej, ktorá boj s koronou prehrala. Je to veľká strata
pre rodinu aj nás členov a priateľov SZTP. Česť jej pamiatke!

Rekondičný pobyt v kúpeľoch Brusno

Jozef Křivánek
predseda ZO SZTP v Oščadnici
a predseda OC SZTP v Čadci

Pri odchode domov sme sa poďakovali všetkým, ktorí sa o nás starali a nakoniec sme si urobili spoločnú fotografiu
na pamiatku. Tešíme sa, že sme niečo
urobili pre svoje zdravie.

A

ko každý rok, aj na rok 2021 Rada
ZO č. 41 SZTP v Spišskej Novej
Vsi naplánovala rôzne akcie pre
svojich členov.
Na začiatok roka 2021 sú naplánované dva rekondičné pobyty a to
v kúpeľoch Brusno a v bardejovských

kúpeľoch. Termíny týchto pobytov sme
museli viackrát zmeniť kvôli pandémií,
pôvodné termíny boli v roku 2020. Do
Brusna pôvodne prihlásilo 65 členov.
Nakoniec cestovali len 15.
Tí, ktorí si nabrali odvahu a nakoniec sa zúčastnili pobytu, pred odcho-

Pobyt v bardejovských kúpeľoch
máme naplánovaný v druhej polovici
marca. Všetci prihlásení veríme, že budeme môcť ho absolvovať a pandémia
nám účasť nepokazí.

Drevko Vladimír
podpredseda ZO č. 41 SZTP SNV

Naša činnosť v čase pandémie ZO SZTP V Šaštíne-Strážach

V

čase pandémie Covid 19, keď sa
nedá toho veľa robiť, sme uvažovali aspoň nad nejakým riešením
ako pomôcť. O nejakej práci na doma.
Pandémia preveruje nielen naše zdravie,
ale aj schopnosť pomáhať si.

Základná organizácia Slovenského
zväzu telesne postihnutých sa rozhodla,
že naše členky ušijú čiapky pre onkologických pacientov aj detským pacientom.
Najskôr bolo potrebné nájsť strih
a vypracovať si vzorový výrobok, ktorý
sme odskúšali na sebe. Po vzájomnej dohode sme vybrali vhodnú látku, v našom
prípade úplet. Niektoré látky sme zakúpili a po hĺbkových sondách v našich skriniach sme aj doma našli vhodný materiál
na šitie. Prvé výrobky sme zaslali na posúdenie a nakoľko odozva bola kladná,
čo nám spôsobilo radosť – rozhodli sme

sa, že budeme pokračovať v našich aktivitách a pridáme aj pletenie papučiek pre
novorodencov.
Touto prácou nielenže pomáhame ostatným, ale rozvíjame aj našu kreativitu,
čím prekonávame zložité časy, v ktorých
sa nachádzame. Želáme si všetci, pandé-

mia skoro skončila a preto dodržiavame
všetky opatrenia.

Za Radu ZO SZTP Šaštín Stráže
Člunková Margita
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Niečo na zamyslenie

S

menom Janusz Korczak som sa prvý raz stretla v Gliwiciach.
Mali sme tam nadviazanú spoluprácu s odborným učilišťom,
ktoré nieslo jeho meno.

Janusz Korczak - lekár - založil sirotinec, kde sa staral o osirelé
a zanedbané deti.
Korczak - ako mladý lekár - pracoval v nemocnici, kde ošetrovali ľudí chorých na týfus. Podcenil hygienické opatrenia
a ochorel. Jeho matka ho opatrovala v nemoci, ochorela tiež
a chorobe podľahla. Vyčítal si to po celý život.

Unavení sme z karantén, testovania, očkovania, zákazov, opatrení - tie sa stále menia. Nemôžeme pracovať ako by sme chceli,
nemôžeme sa stretnúť s priateľmi, blízkou rodinou a chorých na
COVID 19 neubúda.
Nedávno sa mi dostal do rúk článok od Prof. Dr. Ferdinanda
Kleina, publikovaný 24. 2. 2021 online v Karpatských listoch.
Čas krízy a zodpovednosť - aktuálne aj v tejto dobe.
A tak si dávam otázky: „Čo ešte musí prísť? Kto, kde, kedy
a ako má byť zodpovedný alebo zodpovední?„

Prechádzala som sa okolo ihriska. V posledný týždeň bolo
niekoľko teplých a slnečných dní. Nečudo, že pri skate - parkových
dráhach bolo veselo. Kolobežky frčali, na lavičkách blízko pri sebe
sedeli mladí a diškurovali - bez rúšok.

Mgr. Daniela Durajová
OZ SZTP Rajec

Čas krízy a zodpovednosť
Publikované 24.2.2021

P

oľský lekár, pedagóg a spisovateľ Janusz Korczak (18781942) zviazal svoj život so životom 200 sirôt. Mohol sa
pokúsiť utiecť, ale nechcel, dokonca odmietol aj pokusy
o jeho záchranu. Nechcel svoje deti opustiť a bol s nimi deportovaný z varšavského geta, ktoré vybudovali nemeckí okupanti, do
koncentračného tábora v Treblinke. Všetci spolu deportovaní do
záhuby. Jeho myšlienky však žijú v mnohých ľuďoch.
Korczak a jeho nástupcovia nás dodnes učia, aké vzácne je
každé dieťa. Každý, kto číta jeho knihy, vycíti z nich istotu a odvahu, ktoré pomáhajú realizovať jeho myšlienky v zložitých časoch.

Vychovávateľka slečna Ester
Na príklade vychovávateľky slečny Ester môžeme spoznať
Korczakovu dôveru v jej prácu a dôjsť k náhľadu, ktorý môžeme
využiť v sťažených (nielen) pedagogických situáciách. V týchto
skúsenostiach ide vždy o postoj, vzťah a hodnotovú orientáciu
človeka. Čítanie o slečne Ester nám ukazuje, ako aj v beznádejných
situáciách môžeme objaviť niečo dôležité pre život.
Korczak píše: „Veľké vzrušenie. Slečna Ester nám priniesla
kvety. Skutočné kvety!… Ich púčiky sú ešte celkom maličké.
Slečna však povedala: ,, ale nebude dlho trvať a rozkvitnú. Sú
veľmi vďačné a budú dlho, nepretržite kvitnúť. Do neskorej
jesene /… /.“
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O slečne Ester sa dozvedáme:
„Raz povedala, že chce mať pekný život, ani zábavný, ani ľahký.
Pomáhať a byť tu - užitočný pre ostatných. Veď krásne je to, čo
presahuje tvoje vlastné sily.“

Úspešná divadelná hra
Janusz Korczak a Ester, aby trochu odvrátili pozornosť detí na
ich utrpenie, uviedli divadelnú hru „POŠTA“ indického spisovateľa
a filozofa Rabíndranátha Thákura – nositeľa Nobelovej ceny. Táto
hra bola nacistickou cenzúrou zakázaná.
V hre ide o osirelého, nevyliečiteľne chorého chlapca Amala,
ktorý nesmie vstať z postele. Život vonku môže vnímať len cez
okno. Túži po slobode, živote, svetle, slnku a prírode, chce liezť
na stromy a lúskať orechy ako veverička. Driemajúc v posteli čaká
list od kráľa, ktorý mu má priniesť oslobodenie.
Toto posledné predstavenie získalo - ako píše Korczak vo
svojom denníku z geta - popularitu a úspech.
„Podať si ruky, usmiať sa, vrúcne sa porozprávať s druhými“.
Ostáva verný sám sebe: sebavedomý, s úctou, rešpektom aj
uznaním iných a zachovaním si ľudskej dôstojnosti.

Profesor Dr. Ferdinand Klein
1/2021
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Naši jubilanti v Trenčíne
Sviatočné, ale aj tie všedné dni
sú plné radosti, šťastia, lásky
a krásnych okamihov v kruhu
blízkych a priateľov.

T

ieto pekné chvíle si v mesiaci marec a apríl pripomenú členovia Rady I. ZO č. 17 SZTP v Trenčíne, noví aj bývalí. Krásne životné jubileá svojich členov, funkcionárov a priateľov.

75 rokov – Ing. Jozef Nemec, predseda kontrolnej komisie I.ZO
SZTP č. 17

Spomíname

80 rokov – Oľga Hajíčková, bývalá členka Rady I.ZO SZTP č. 17

R

85 rokov – Mária Dobranská, bývalá členka Rady I.ZO SZTP č. 17

epublikové centrum SZTP s hlbokým zármutkom oznamuje
členskej základni SZTP, že dňa
22. januára 2021 vo veku nedožitých
63 rokov nás navždy opustila prvá
podpredsedníčka SZTP a predsedníčka Krajského centra SZTP Bratislava,

V deň jubilea sa všeličo želá: dobré, pekné ba i veľa. No my Vám
chceme zo srdca prijať, aby ste sa mohli vždy v živote iba smiať.
Zdravie, šťastie, lásku a usmiatu tvár, to je ten najkrajší dar.
V mene širokej členskej základne všetkým jubilantom srdečne blahoželáme. Ku blahoželaniu sa pripája OR, KR SZTP v Trenčíne a Redakčná rada TP+TP.

pani Mária Trenčíková.

Pavol Mrákava
predseda I. ZO SZTP č. 17

Počas existencie Zväzu invalidov sa venovala Klubu zdravotne postihnutých detí a mládeže v Malackách. Po vzniku
Slovenského zväzu telesne postihnutých sa zúčastňovala
rôznych aktivít v rámci SZTP. Dve volebné obdobia pracovala
v sociálnej komisii na Mestskom úrade v Malackách a bola aj
poslankyňou mestského zastupiteľstva v Malackách.

Mesto Senica rozhodlo...
jubilea 70 rokov a nemalou mierou prispel aj rozvoju športových
aktivít telesne postihnutých.
Pán Petráš je už niekoľko rokov v ZO aj v OC SZTP členom
prípravného a organizačného štábu ŠH, stará sa o športové potreby v ZO, je komisárom pri športovej disciplíne a naviac, svojou excelentnou hrou na harmoniku zabáva všetkých účastníkov ŠH TP pre všetkých v ZO aj na 3 dňových okresných resp.
krajských ŠH, ktoré sa konajú v rekreačnom stredisku na Kunovskej priehrade.
Ocenenie pán Petráš prevzal dňa 5. 3. 2021 z rúk primátora
Mesta Senica pána Martina Džačovského pri osobnej návšteve
(vzhľadom na opatrenia prijaté v súvislosti s vírusom).

M

esto Senica rozhodlo, že ocenia tých občanov mesta Senica, ktorí sa v roku 2020 dožili významného životného jubilea a veľkou mierou sa zaslúžili za rozvoj športu
v meste…
SZTP ZO Senica nominovalo na ocenenie svojho člena pána
Jána Petráša, ktorý sa v roku 2020 dožil významného životného
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SZTP ZO ďakuje pánovi Petrášovi za ochotu a nezastupiteľnú pomoc ZO SZTP a tiež Mestu Senica za ocenenie. Veľmi si to
vážime.

Otília Vizváryová
predsedníška ZO a OC SZTP Senica

Napriek svojim zdravotným problémom pani Mária Trenčíková ochotne pomáhala nielen členom SZTP ale každému
občanovi ťažko zdravotne postihnutému. Vedela sa postaviť za
svoj názor a jej snahou bolo presadzovanie a naplnenie litery
zákona.

S

hlbokým zármutkom vám oznamujeme, že dňa 12. januára 2021
vo veku nedožitých 63 rokov nás
navždy opustil dlhoročný člen, funkcionár, predseda Okresnej rady SZTP a Základnej organizácie SZTP vo Svidníku,
Ladislav Suchytra.

Napriek svojmu ťažkému zdravotnému postihnutiu sa neuzavrel sám do seba, ale dlhé roky pomáhal členom SZTP ako aj
nečlenom vo Svidníku.
Celej rodine vyjadrujú úprimnú sústrasť
Členovia Redakčnej rady TP+TP
Členovia Krajskej rady SZTP v Prešove

„ 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 môžeme 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.“
Lúči sa s Tebou
Redakčná rada TP+TP
Členovia Krajskej rady SZTP Bratislava
Členovia Okresnej rady SZTP a Základnej organizácie SZTP
v Malackách a široká členská základňa
Česť Tvojej pamiatke!

Každý raz skončí, tak je to písané ...
Dohorí sviečka a ticho zostane.
Dotĺklo srdce, odchádza do diali.
Spomínať budú všetci, ktorí tu zostali.
Členovia Okresnej rady SZTP a Základnej organizácie SZTP
vo Svidníku
Česť jeho pamiatke!

Pavol Mrákava
predseda I. ZO SZTP č. 17

1/2021
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VAŠA KRÍŽOVKA

Tajnička z 4/2020 – Prvé a najväčšie víťazstvo je ovládnuť sám seba (Platón).
Výhercovia: Ľudovít Slimák, Pezinok
Ján Remža, Myjava
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Výrok: (TAJNIČKA) Carol Burnett

SUDOKU
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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 zdvihací
systém použitý na

Úpravy
automobilov

SP STRATOS

SA-ALFA

nácvik chôdzE

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

