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Celoslovenské stretnutie z príležitos-
ti 30. výročia založenia Slovenské-
ho zväzu telesne postihnutých pô-

vodne bolo naplánované na marec 2020. 
Kvôli zlej epidemiologickej situácii ter-
mín konania Republikové centrum SZTP 
muselo presunúť na september 2020, 
nakoniec na marec 2021, ale pandemic-
ká situácia ani vtedy nedovolila toto sláv-
nostné stretnutie uskutočniť.
Členovia RR SZTP sa rozhodli, že vyzna-
menania z  príležitosti 30. výročia odo-
vzdá každá Krajská rada SZTP v  mieste 
svojho pôsobenia.
A  tak sa stalo, že dňa 12.  6.  2021 sme 
vyslovili naše úprimné poďakovanie tým 
dobrovoľníkom a  funkcionárom z  brati-
slavského kraja, ktorí sa zvlášť význam-
ným spôsobom zaslúžili o rozvoj a zveľa-
ďovanie nášho občianskeho združenia 
a o šírenie jeho dobrého mena nielen na 
Slovensku ale aj v zahraničí.
Z  rúk predsedníčky SZTP Ing. Moniky 
Vrábľovej, riaditeľky SZTP Mgr. Oľgy 
Bohuslavovej a  predsedníčky Krajského 
centra SZTP Bratislava pani Zdenky Kme-
ťovej najvyššie zväzové vyznamenania 
z príležitosti 30. výročia založenia SZTP 
prevzali nasledovní dobrovoľníci z brati-
slavského kraja:

Farkašová Anna, OC SZTP Senec
Holecová Anna, ZO SZTP 

Bratislava III.
Holešová Agneša, ZO SZTP Malacky

Janečková Viera, OC SZTP Malacky
Krištofíková Katarína, OC SZTP Pezinok
Popluhárová Antónia, ZO SZTP Ivanka pri 

Dunaji
Sestrienka Vladimír – 

In memorial, ZO SZTP Malacky
Sládková Emília, ZO SZTP Modra
Slaušek Henrich, OC SZTP Bratislava V.
Stecker Ján, ZO SZTP Bratislava II.
Strihovská Marta, ZO SZTP Senec
Škopeková Terézia, ZO SZTP Tomášov
Šutta Štefan, OC SZTP Pezinok
Tahotná Ružena, ZO SZTP Pezinok
Trenčík Imrich, ZO SZTP Malacky
Trenčíková Mária – In memorial, KC SZTP 

Bratislava
Trojáková Margita, ZO SZTP Kuchyňa
Vargová Klára, ZO SZTP Tomášov
Vrábľová Monika, RC SZTP

Do ďalších rokov všetkým oceneným 
prajeme veľa zdravia a úspechov. S úctou 
a uznaním im ďakujeme, že písali strán-
ky histórie nášho zväzu. Ďakujem za vašu 
trpezlivosť, obetavosť, ľudskosť a lásku.

Mgr. Oľga Bohuslavová

Ocenili sme dobrovoľníkov…

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

Kníhtlač Gerthofer
     ... už 30 rokov hráme férGRAFIKA

DIGITÁLNA TLAČ

OFSETOVÁ TLAČ
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V  termíne od 17.  5.  2021 do 
4. 6. 2021 bola pre verejnosť 
otvorená I. kolo 13. ročníka 

výstavy výtvarných prác ľudí s teles-
ným a ťažkým telesným postihnutím 
s názvom Svet, ako ho vidíme my…“. 
Diela boli vystavené v  Kultúrnom 
centre Na Korze v Sabinove, kde ich 
návštevníci si mohli pozrieť za do-
držania v  tom čase platných epide-
miologických opatrení. Záštitu nad 
podujatím prevzal primátor mesta 
Sabinov Ing. Michal Repaský, ktorý 
osobne sa zúčastnil vernisáže dňa 
17. 5. 2021 a spolu s predsedníčkou 
SZTP Ing. Monikou Vrábľovou odo-
vzdali vyznamenania z  príležitosti 
30. výročia založenia SZTP dobrovoľ-
níkom a  funkcionárom z  prešovské-
ho kraja.

Mgr. Oľga Bohuslavová

Naša putovná výstava Svet, 
ako ho vidíme my…

Ocenenia prevzali:

Matija Vincent, 
predseda ZO SZTP Sabinov
Ing. Tamáš Benjamín, 
predseda ZO a OC SZTP Bardejov
Levko Jozef,
predseda OC SZTP Humenné.

Za prezentovanie vlastnej ume-
leckej tvorby na výstave pani 
Františka Doleželová prevzala 
diplom. Oceneným srdečne bla-
hoželáme a prajeme veľa zdravia 
a úspechov do ďalších rokov!

Republikové centrum Slovenského 
zväzu telesne postihnutých srdeč-
ne pozýva svojich členov na pripra-

vované aktivity, ktoré plánuje realizovať 
v druhom polroku 2021:

• Dňa 12. júla 2021 o 11.00 hod. je 
naplánované slávnostné otvorenie 
druhého kola 13. ročníka výstavy 
„Svet, ako ho vidíme my“ – výstavy 
výtvarných prác ľudí s telesným 
a ťažkým telesným postihnutím. Zá-
štitu nad podujatím prevzal primátor 
mesta Šaštín Stráže Mgr. Jaroslav 
Suchánek. Výstava bude prístupná 
pre širokú verejnosť v Kultúrnom 
dome na ul. Štúrova 61, Šaštín Strá-
že do 31. 7. 2021. 

• Výstava s názvom „Tak to vidíme 
my“ – prvé kolo 4. ročníka výstavy 
fotografii s očami ľudí s telesným 
postihnutím je naplánované v Trebi-
šove v priestoroch Múzea a Kultúr-
neho centra južného Zemplína od 
9. 9. 2021. Bližšie informácie vám 
Republikové centrum SZTP poskytne 
v druhej polovici augusta 2021.

• Termín na 17. ročník Kremnickej 
barličky – celoslovenskej súťaže 
v speve, prednese poézie a prózy je 
naplánovaný na 3. – 5. september 
2021. Miesto konania bude rekre-
ačné zariadenie TOLIAR. Tak, ako 
po iné roky, aj tento rok plánujeme 
sprievodnú akciu a to výstavu ruč-
ných prác členov SZTP. Záujemcovia 
sa môžu prihlásiť e-mailom,  
bariery@sztp.sk do 10. 8. 2021.

• Medzinárodný deň osôb so zdravot-
ným postihnutím spolu so Zjazdom 
SZTP je naplánovaný v termíne  
23. – 25. september 2021 v Park 
hoteli Hokovce. Vzhľadom na pande-
mickú situáciu (nevieme, aká bude 
situácia v septembri), Republikové 
centrum SZTP uvažuje s účasťou cca 
50 účastníkov tak, aby každé okres-
né centrum SZTP a RŠO SZTP malo 
zastúpenie (+ predsedovia KC SZTP, 
+ členovia RKK SZTP).

Republikové centrum SZTP vás sr-
dečne pozýva na horeuvedené podujatia. 
Tešíme sa na vás!

 RC SZTP

Pozvánka

Výstava výtvarných prác ľudí s telesným a ťažkým telesným postihnutím

„Svet, ako ho vidíme my“
    13. ročník, II. kolo – Šaštín Stráže

konanie výstavy: 12. 7. 2021 – 31. 7. 2021

Kultúrny dom, Štúrova 1267/61, 908 41 Šaštín Stráže

vernisáž: 12. 7. 2021 o 11.00 hod.
otváracie hodiny:

pondelok – piatok   9.00 – 17.00
sobota – nedeľa 10.00 – 17.00
telefón 0904 876 677

Pozvánka
Záštitu nad podujatím prevzal 
primátor mesta Šaštín Stráže
Mgr. Jaroslav Suchánek

Projekt je realizovaný s finančnou podporou MK SR – program Kultúra nevýhodnených skupín 2021

Šaštín Stráže
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Príspevok na stravovanie od 1. 3. 2021

Úprava súm životného minima od 1. 7. 2021

Od 1. júla 2021 dochádza k  zmene 
sumy životného minima. Nová výška 
životného minima ovplyvňuje výšku 

daňového bonusu, nezdaniteľnej časti či 
rodičovského príspevku od januára 2022.

Výšku životného minima upravuje zá-
kon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v  znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon o životnom minime“). Životné mini-
mum je definované ako spoločensky uzna-
ná minimálna hranica príjmov fyzickej 
osoby, pod ktorou nastáva stav jej hmotnej 
núdze.

Podľa § 5 ods. 1 zákona o životnom mi-
nime sa sumy životného minima upra-
via vždy k 1. júlu bežného kalendárne-
ho roka, a to tak, že aktuálne platné sumy 
životného minima (do 30. 6. 2021) sa vy-
násobia koeficientom rastu čistých peňaž-
ných príjmov na osobu alebo koeficientom 
rastu životných nákladov nízkopríjmových 
domácností. 

Podľa údajov Štatistického úradu 
Slovenskej republiky bol koeficient 
rastu  životných nákladov nízkopríjmo-
vých domácností za rozhodujúce obdo-
bie (t. j. apríl 2021 v porovnaní s aprílom 
2020) 1,015, životné minimum sa upra-
ví týmto koeficientom, ako aj ďalšie prís-
lušné veličiny, naň naviazané.

Suma životného minima je platná od 
1. 7. 2021 do 30. 6. 2022.

Zmenu sumy životného minima oproti 
minulému obdobiu si môžete pozrieť v na-
sledujúcej tabuľke:

Veličiny naviazané na výšku životného 
minima v oblasti dane z príjmov – zmena 
od 1. 1. 2022

Zmena súm životného minima od 
1. 7. 2021 ovplyvňuje aj niektoré veličiny 
v oblasti dane z príjmov, ktoré sú upravova-
né zákonom č. 595/2003 Z. z. o dani z príj-
mov v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„zákon o dani z príjmov“). Vplyvom zmeny 
súm životného minima od 1. 7. 2021 sa 
však veličiny v oblasti dane z príjmov menia 
až od 1. 1. 2022.

©.spracoval: ekonomické oddelenie 
RC SZTP

Životným minimom fyzickej osoby 
alebo fyzických osôb, ktorých príjmy 
sa posudzujú, je suma alebo úhrn súm:

218,06 € mesačne, ak ide o jednu 
plnoletú fyzickú osobu,
152,12 € mesačne, ak ide o ďalšiu 
spoločne posudzovanú plnoletú 
fyzickú osobu,
99,56 € mesačne, ak ide o neza-
opatrené dieťa alebo zaopatrené 
neplnoleté dieťa.

Vybraná Veličina Suma Platnosť
Daňový bonus mesačný dieťa do 6 rokov 47,14 € 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022

Daňový bonus mesačný od 6 do 15 rokov 43,60 € 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022

Daňový bonus mesačný dieťa nad 15 rokov veku 23,57 € 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022

Nezdaniteľná časť základu dane – mesačne 381,61 € 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022

Základ dane z príjmov FO, po ktorého prekročení dochádza ku kráteniu nezdaniteľnej 
časti základu dane. 20 235,75 € 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022

Základ dane z príjmov FO, po ktorého prekročení sa uplatňuje 25 % dane. 3212,75 € 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022

Daň z príjmu sa nevyrúbi a neplatí ako celkové zdaniteľné príjmy daňovníka presiah-
nu sumu 17 €. 2 289,63 € 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022

Vybraná Veličina Suma Platnosť
Rodičovský príspevok (ak rodič nepoberal materské) 280 € 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022

Rodičovský príspevok (ak rodič poberal materské) 383,80 € 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022

Prídavok na dieťa 25,88 € 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022

Príplatok k prídavku na dieťa 12,14 € 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022

Vybraná Veličina Suma Platnosť

Rodičovský príspevok (ak rodič nepoberal materské) 218,06 € 1. 7. 2021 – 30. 06. 2022

Suma novopriznaného predčasného starobného dôchodku, ktorú musí poistenec 
dosiahnuť, aby mohol požiadať o nárok na predčasný starobný dôchodok 261,70 € 1. 7. 2021 – 30. 06. 2022

Suma maximálnej mesačnej odmeny občana evidovaného na úrade práce 218,06 € 1. 7. 2021 – 30. 06. 2022

Vplyv životného minima na oblasť daní:

Vplyv životného minima na rodičovský príspevok a prídavky na dieťa

Vplyvom zmeny súm životného minima od 1. 7. 2021 sa mení aj výška rodičovského príspevku  
a výška prídavkov na dieťa, ktorá bude platná v roku 2022, t. j. od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022.

© spracoval: ekonomické oddelenie RC SZTP

Vplyv životného minima od 1. 7. 2021 – nepostihnuteľná suma pri exekúcii, dôchodky, 
max. odmena nezamestnaného K 31. 12. 2022 

Výška finančného príspevku 
na stravovanie:

• minimálne 2,11 € (55% z 3,80 € 
(75% z 5,10 €)) z hodnoty stravné-
ho lístku,

• maximálne 2,81 € (55% z 5,10 €) 
z hodnoty stravného pri pracovnej 
ceste v trvaní 5 - 12 hod.

Finančný príspevok (hotovosť vyplácaná 
zamestnancovi na stravné) v tejto výške 
u zamestnanca nepodlieha dani ani 
odvodom na ZP a SP. 

Príspevok na stravné nad 
stanovený rámec je dobrovoľný 
príspevok zamestnávateľa 
a môže ho poskytnúť:

• zo sociálneho fondu alebo
• z vlastných prostriedkov. 

Príspevok na stravné 
zo SF nad zákonný rámec: 

• finančný príspevok na stravovanie 
poskytovaný vo výške nad rámec 
Zákonníka práce (nad 2,81 €), 
pričom presahujúca čiastka do 
výšky 5,10 eura je financovaná 
z prostriedkov sociálneho fondu = 
z pohľadu zamestnancov sa tento 
príspevok zamestnávateľa považuje 
za príjem oslobodený od dane z príj-
mov a aj od sociálneho a zdravotné-
ho poistenia.

Príspevok na stravné z vlastných 
prostriedkov zamestnávateľa: 

• finančný príspevok na stravovanie 
poskytovaný vo výške nad rámec 
Zákonníka práce (nad 2,81 €), pri-
čom presahujúca čiastka do výšky 
5,10 eura je financovaná z vlast-
ných prostriedkov zamestnávateľa 

z pohľadu zamestnanca vždy bude 
podlieha dani z príjmov aj odvodom 
na sociálne a zdravotné poistenie.

 
© Spracoval: ekonomické oddelenie  
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To je životné krédo Petra Korbela, 
dlhoročného člena Základnej orga-
nizácie SZTP Žilina Vlčince. Okolo 

nás a aj v našom zväze žije viacero nená-
padných ľudí, nazvala by som ich aj hrdi-
nami, ktorí, i napriek svojmu znevýhodne-
niu, dokázali žiť plnohodnotne, ale i iným 
pomôcť, zmeniť im život a niekedy i nájsť 
zmysel ich života.

„Narodil som sa telesne postihnutý“, 
hovorí o  sebe Peter. Rozštep chrbtice 
s meningokélou mal za následok čiastoč-
ne znecitlivenie dolných končatín. „Ale, 
nevzdal som to. Podvedome a  potom už 
vedome som sa začal aktívne venovať 
pohybu. Boli to hlavne beh, plávanie a aj 
futbal. Pomáhalo to, i keď regenerácia or-
ganizmu trvala dlhšie, telesne i duševne. 
Pohyb, pohyb… Vyštudoval som Vysokú 
školu dopravnú v  Žiline a  pracoval ako 
projektant. Založil som si rodinu a v man-
želke som našiel veľkú oporu. Mám 3 deti 
a 7 vnúčat. Vek však sa ohlasoval a dlho-
ročné nesmierne a  neznesiteľné bolesti 
chodidla a  jeho stav museli lekári riešiť 
amputáciou od kolena. To malo vplyv i na 
zmenu môjho zamestnania. Začal som 
učiť na vysokej škole.“

Nie som typ, ktorý sa so svojimi bo-
lesťami a  problémami zatvorí doma. Na-
šiel som sa v džude. Už viac ako 45 rokov 
sa venujem ako jeho tréner. Bol som spo-
luzakladateľom TJ Mladosť v Žiline. Nie je 
to iba propagácia džuda, ale všestrannej 
pohybovej aktivity u detí. Už v prvej sku-
pine 3 – 5 ročné deti na konci roka zvláda-
jú základy gymnastiky, kotúle, preskoky 
a beh. Mojím, ale i ich cieľom, je rozvoj po-
hybových schopností a  návykov. Samot-
ní rodičia žasnú, čo dokážu ich drobce. 
A ja…som šťastný.

V  druhej skupine 6  – 9 ročné sa už 
okrem pohybovej prípravy a  gymnastiky 
venujú technikám džuda, nácviku pádov 
a už si odskúšajú i prvé zápasy. Tí dobrí už 
absolvujú prvé súťaže. Deti sa naučia nie-
len padať, zlepšia si pohybové schopnosti, 
ale naučia sa byť samostatní, nespoliehať 
sa na pomoc od druhých, vyhrávať, ale 
i  prehrávať. Veľa z  nich si vyberie úplne 
iný šport, ale základy dostal u  mňa. Je-
den čas som aj vypomáhal na hodinách 
telocviku na základnej škole. Pedagógo-
via boli prekvapení, čo za pár hodín deti 

zvládli – kotúle, preskoky, mostíky.
TJ Mladosť, ktorou som žil a žijem viac 

ako 45 rokov, organizuje už 26 rokov Veľ-
kú cenu Žiliny v džude žiactva. Je to ako 
moje dieťa. Zatiaľ sa jej zúčastnilo vyše 
5400 pretekárov. Organizačne mi to sku-
točne zaberie veľmi veľa času a síl. od na-
písania projektov, hľadania sponzorov až 
po samotnú súťaž. Ale výsledok mi stojí 
za to. Unavený, ale šťastný pri pohľade na 
výkony „svojich“ detí. Moji zverenci časti 
vystupujú v školách i na verejnosti. Je to 
dobrá propagácia.

Ešte predtým, kým mi to môj zdra-
votný stav dovoľoval, venoval som sa aj 
masovému športu. Som spoluzakladate-
ľom a  organizátorom akcie Bežecká liga 
žiakov ZŠ, Bežecká liga Žiliny, Zátopkova 
desiatka, Športová olympiáda žiakov ZŠ 
(beh, futbal, vybíjaná, basketbal, džudo 
a šach).

Tréningy sú náročné na kondíciu nie-
len pri nácviku, ale napríklad pri príprave 
telocvične. Keďže džudo sa cvičí na žinen-
kách, musím prísť aspoň o  hodinu skôr 
a poukladať ich. Spolu vážia vyše tisíc kíl. 
Postupne si však i rodičia zvykli prísť skôr 
a pomôcť mi.

Tréningy a práca s deťmi mi pomáha 
nestarnúť. Každý rok sa teším na nové 
detí, vždy čakám na výsledky zo súťaží, 
ale veľmi ma poteší a  dojme, keď sa ku 
mne hlásia bývalí džudisti. Som šťastný, 
keď privedú ku mne svoje ratolesti. Sú to 
pekné chvíle. Aj keď už mnohí aktívne ne-
športujú, ale nevedia už žiť bez pohybu. 
A to je pláca za moju vyše 45-ročnú prácu.

Po zdravotnej stránke sa život so 
mnou nemaznal. Viacero pobytov v  ne-
mocniciach a  vďaka lekárom som tam, 
kde som. I počas pobytu som poznal ľudí, 
veľmi ťažko chorých, ktorí to nevzdávali. 
A stali sa pre mňa príkladom a vzpruhou, 
aby som to nevzdal a znova sa postavil na 
nohy.

A takto ho poznám. Vek (72) je u neho 
skutočne asi len číslo. Vždy niečo vyba-
vuje, ide alebo je na tréningu sotva čo sa 
dostal z  nemocničnej  postele. Je jedným 
z nás, ktorý sa nevzdáva. A sila urobiť nie-
čo pre deti a ich zdravie ho poháňa vpred.

Peter Korbel
Marika Antalová

Ak padneš, nevadí, znova sa postav a bojuj
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Začiatkom mesiaca jún 2021, ihneď po 
uvoľnení epidemiologickej situácie sa 

zúčastnilo 27 členov ZO SZTP č.20 z Tr-
navy rehabilitačného pobytu v  Piešťa-
noch v hoteli Alegro.

Za prísnych podmienok  – dezinfekcia 
a  rúška v  interiéri, sme sa ubytovali. Vo-
zíčkari a  imobilnejší členovia na prízemí 
a pohybovo zdatnejší na poschodí. Izby boli 
prispôsobené našim potrebám.

Každý absolvoval 10 procedúr a  bola 
možnosť dokúpiť ďalšie, ktoré vyhovovali 

individuálnym požiadavkám účastníkov. 
Podvečery sa niesli v  kultúrnom duchu: 
film o zakladateľovi kúpeľov p. Winterovi, 
posedenie pri harmonike, klavíri, zobcovej 
flaute, bola aj diskotéka a  čítanie poézie 
a prózy. Bolo nám umožnené zúčastniť sa 
prehliadky mesta so sprievodcom, výlet do 
Nového Mesta a čerešničkou na torte bol 
výlet na rehabilitáciu do termálu v Poľnom 
Kesove. Večer bol Gala večer s opekačkou 
vo vonkajšom prostredí.

Keďže to bol prvý pobyt v  termále po 
veľmi dlhej dobe, všetci sa vrátili veľmi spo-
kojní  so žiarivým úsmevom.  Pán riaditeľ 
Ing. Šumichrast sa tešil z radosti našich čle-
nov a touto cestou mu ďakujeme. Členovia 
skvele reprezentovali Slovenský zväz teles-
ne postihnutých. Všetci si pochvaľovali ho-
telovú prepravu z Trnavy do hotela Alegro 
- Banka Piešťany a späť domov.

Ak to situácia a zdravotný stav dovolí, 
rehabilitačný pobyt zopakujeme.

Iveta Szabová
SZTP ZO č.20 Trnava

Kreatívne dielne

Naši členovia SZTP ZO č. 31 v Humennom sa dňa 26. 5. 2021 
zišli v kancelárii, aby sme si ukázali ako sa maľuje na sklo 

- lakovou technikou. Každá členka si vy-
maľovala šálku alebo pohár. Zistili 
sme, že to nie je až také ľahké ako 
sa zdá, trochu sme sa zašpinili, 
trochu potrápili, ale zvládli sme 
to. Túto akciu sme robili za po-
moci mesta Humenné v  rámci 
projektu „Kreatívne dielne“.

ZO č. 31 SZTP Humenné

„Zdravý pohyb“

Dňa 4.  5.  2021 sme sa rozhodli, že si skrášlime okolie pri 
našej kancelárii a  urobili sme brigádu pri úprave našich 

záhonov na ulici Kukorelliho 2315/60, kde sme sa kvôli pan-
demickej situácii „COVID 19“ zúčastnili len v  malom počte. 
Túto brigádu sme robili za pomoci mesta Humenné, ako projekt 
„ZDRAVÝ POHYB“.

Anna Jačaninová ZO č. 31 SZTP Humenné

Rehabilitačný pobyt 
členov ZO č. 20 SZTP Trnava

V poradí druhej akcie v tomto roku sa 
zúčastnili členovia Základnej orga-

nizácie č. 41 SZTP zo Spišskej Novej Vsi. 
V termíne od 22. 3. 2021 – 28. 3. 2021 
sa vybrali do Bardejovských kúpeľov na 
liečebno - rehabilitačný pobyt.

Termín pobytu sa viackrát zmenil kvô-
li zlej pandemickej situácie. V roku 2020, 
kedy sa pôvodne mal konať tento pobyt, 
bolo nahlásených 70 členov. Pred mar-
covým termínom v  roku 2021, kedy sa 
nakoniec konal pobyt, viacerí sa odhlási-
li, potom znovu sa nahlásili… Nakoniec 
pobytu sa zúčastnilo 24 členov základnej 
organizácie. Pred odchodom každého po-
vinnosťou bolo absolvovať test na prítom-
nosť vírusu COVID-19 a len s negatívnym 
testom sa mohol zúčastniť pobytu. Zo za-
riadenia každý účastník dostal pozvánku 
na presný termín pobytu 
od riaditeľky zariadenia. 
V tom čase, kedy sa konal 
pobyt, platili opatrenia, 
že sa nemohlo cestovať 
do iného okresu. Pozván-
ka zo zariadenia s potvr-
dením, že máme zaplate-
ný pobyt, nám umožnila 
cestovanie. Stalo sa, že 
dvaja účastníci sa infor-
movali kvôli cestovaniu 

na polícii, nakoľko mali cestovať z  čier-
neho okresu ale polícia ich nepustila.

Každý, kto sa odhodlal 
a absolvoval pobyt, nakoniec 
bol spokojný. Znovu sme nie-
čo urobili pre svoje zdravie. 
Absolvovali sme predpísané 
procedúry, k  tomu bazén 
s vírivkou, prechádzky okolo 
areálu kúpeľov… Aj ubytova-
nie a strava bola výborná.

Pri odchode sme sa po-
ďakovali všetkým, ktorí sa 
o  nás starali. Rozlúčili sme 
sa so želaním, že takéhoto 
pobytu v budúcnosti sa ešte 
zúčastníme a zaželali sme si 
šťastnú cestu domov.

Vladimír Drevko
podpredseda ZO č. 41 SZTP SNV

Liečebný pobyt  
pre členov ZO č. 41 SZTP Spišská Nová Ves
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Už tradičný „Športových deň osôb so 
zdravotným postihnutím a seniorov“ 

sa uskutočnil v priestoroch Penziónu Gá-
juz v Oščadnici.

Slovenský zväz telesne postihnutých, 
Základná organizácia v  Oščadnici a  Jed-
nota dôchodcov Slovenska, Základná or-
ganizácia v Oščadnici i v tomto krízovom 
období koronavírusu pozvali svojich čle-
nov na 9. ročník športových hier. Ten sa 
niesol pod názvom „Športový deň osôb so 
zdravotným postihnutím a seniorov“. Pod-
ujatie sa uskutočnilo v  sobotu, 12. júna 
2021 v  prekrásnom prostredí Oščadni-
ce. Na akcii  sa za zamračeného počasia 
zúčastnilo takmer 90 členov a priateľov 
z družobných organizácii. Z OC SZTP Dol-
ný Kubín prišli pod vedením predsedníč-
ky Gabiky Florekovej, zo ZO SZTP Zborov 
nad Bystricou pod vedením predsedníčky 
Anny Droščákovej a  zo ZO SZTP Krásno 
nad Kysucou pod vedením predsedníčky 
Margity Ďurišovej. Svojou prítomnosťou 
nás poctila i predsedníčka OO JDS v Čadci 
Mgr. Margita Ďurišová. Vo svojich prího-
voroch vyzdvihli hostia potreby pohybu 
seniorov, zdravotne postihnutých a anga-
žovanosť členov našich organizácii v Oš-

čadnici. V  ideálnom počasí sa súťažilo 
v  piatich disciplínach. Úlohy rozhodcov 
sa úspešne zhostili ako každý rok členo-
via výboru. Súťažilo sa v disciplínach: kop 
lopty na bránku, hod lopty do basketbalo-
vého koša, kuželky, hod šípkami, hod gra-
nátom na cieľ a to v kategórii muži a ženy 
(deti a mládež sa nezúčastnili…) Po absol-
vovaní všetkých disciplín sme vyhlásili 
i 19 členov - jubilantov za rok 2020, kto-
rý bol odložený kvôli pandémii. Po tomto 
slávnostnom akte sme vyhlásili výsledky 
športového zápolenia.

Predseda organizácie Jozef Křivánek 
poďakoval všetkým účastníkom za účasť 
i v tomto covidovom období… Nezabudol 
ani na našich sponzorov - priateľov našej 
organizácie z  Oščadnice, ktorým patrí 
srdečná vďaka za dlhodobú podporu te-
lesne postihnutých a seniorov. Hodnotné 
ceny, diplomy a  medaile najlepším odo-
vzdali predseda Jozef Křivánek, podpred-
sedníčka ZO SZTP Terézia Hamacková, 
tajomníčka ZO JDS Marta Bzdilíková 
a  členovia ZO SZTP Margita Lysíková 
a Štefan Špalek.

Po športovom zápolení všetkým chu-
tilo bohaté občerstvenie. Tradičný vyni-
kajúci guláš od penziónu Gájuz, zákusky 
+ pečivo od Kysuckých pekárni VILIJA 
a  párky od HYZA a.s. Topoľčany. Ceny 
ďalej venovali 101 DROGÉRIA, EZAL  – 
drogéria Žilina, TETA –DROGÉRIA, ale 
i priatelia Vladimír Škripek - ENZA - Čad-
ca, Ing, Miroslav Janík - COOP Jednota, 
Miroslav Murčo - MOGET - Čadca, MTS 
a.s. Milan Poľaček, ZVSL Oščadnica Mi-
lan Lisík, MaP - Čadca a  pod. Na dobrú 
náladu hrala a spievala Folklórna skupi-
na DEDOVANKA.

Verím, že už teraz to pôjde k lepšiemu 
a  my môžeme uskutočniť i  15. jubilejný 
benefičný koncert „Od srdca k  srdcu“, 
ktorý je naplánovaný na 5. 9. 2021, kde 
z dobrovoľného vstupného venujeme dar-
čeky zdravotne postihnutým deťom.

Poďakovanie patrí naším členom za 
pomoc pri organizovaní tohto krásneho 
zmysluplného podujatia. Nech vládne me-
dzi nami láska, pochopenie a  úcta. Úcta 
k starším je povzbudenie, ktoré rozjasní 
vráskavú tvár unaveného a starého člove-
ka. Nech si všetci užívame takéto povzbu-
denie od ľudí vôkol nás. Z  celého srdca 
vám všetkým ĎAKUJEM.

ZO SZTP a  ZO JDS ďakujeme pani 
Zuzke Ganoczyovej a  personálu penzió-
nu Gájuz za vynikajúci prístup k  nám, 
zdravotne postihnutím a  seniorov pri 
zorganizovaný nášho podujatia.

 
Jozef Křivánek

predseda ZO SZTP Oščadnica

Výsledky športových hier:
Kop do bránky:
• MUŽI: 1. Milan Špalek, 2. 

Jozef Kučák, 3. Ján Kopera.
• ŽENY: 1.Gita Ďurišová, 2. 

Mária Poláčková, 3. Antónia 
Brašeňová 

Hod šípkami na terč:
• ŽENY: 1. Mária Machylová, 

2. Gabriela Floreková, 3. 
Anna Targošová,

• MUŽI: 1. Stanislav Florek, 
2. Michal Lipták, 3. Martin 
Kozák 

Hod granátom na cieľ:
• ŽENY: 1. Mária Brhelová, 2. 

Anna Droščáková, 3. Vlasta 
Mosorová

• MUŽI: 1. Ján Zagrapán, 
2. Anton Hamaček, 3. Ján 
Droščák 

Hod loptou do koša:
• ŽENY: 1. Mária Kozová, 2. 

Vlasta Koňúchová, 3. Mária 
Jendrišáková

• MUŽI: 1. Stanislav Kuchar-
čík, 2. Rudolf Kucharčík, 3. 
Milan Iľčík 

Kolky:
• ŽENY: 1. Anna Kozáková, 2. 

Anna Blahovcová, 3. Emília 
Čajková

Športový deň osôb so zdravotným 
postihnutím v Oščadnici

„Večná sláva padlým hrdinom“

„Vojnové utrpenie, ktoré prinieslo 
milióny obetí je potrebné mať 
neustále v pamäti, aby sa už ni-

kdy nezopakovalo“. Dňa 7. 5. 2021 pred-
seda SZTP OC Humenné p. Jozef Levko 
a  predsedníčka SZTP ZO č.31 Humenné 
p. Terézia Léderová, vzdali hold všetkým 
63 517  vojakom Červenej armády, ktorí 
sa zapojili v boji proti totalitnému režimu 
a priniesli najvyššiu obetu – svoj život.

Jačaninová Anna
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Rok 2020 sa zapísal do našich živo-
tov mimoriadne silno, skôr nega-
tívne kvôli celosvetovej pandémii 

koronavírusu. Státisíce nakazených, ale 
aj desaťtisíce obetí. Ani naši najstarší čle-
nova, ktorí majú viac ako 8, či 9 krížikov 
na svojom chrbte, si niečo takéto nepa-
mätajú. Najviac nám chýbali samozrejme 
naše spoločné stretnutia, objatia blíz-
kych, stretnutia jubilantov, vychádzky do 
krásnej štiavnickej prírody.

Ale aj napriek tejto nepriazni, sme 
našli v  sebe pozitívnu energiu a  zdieľa-
li sme aspoň virtuálne spoločné radosti 
i  starosti podľa hesla: Zdieľaný smútok 
= polovičný smútok a  zdieľaná radosť 
= dvojnásobná radosť. Boli sme v  stre-
hu a  nepremeškali sme žiadnu vhodnú 
chvíľu, keď to opatrenia dovolili, aby 
sme si splnili svoje ciele, malé radosti, 
stretnutia i prechádzky v prírode.

Výbor pracoval v  tomto zložení: 
RNDr. Eva Šestáková – zástupca funkcie 
predseda OC a  podpredseda ZO SZTP 
Anna Peťková – predsedníčka ZO a pod-Anna Peťková – predsedníčka ZO a pod-
predsedníčka OC SZTPpredsedníčka OC SZTP, ďalej to boli 
členovia: Beňo Ivan, Ľuptáková Emília, 
Šestáková Eva, Parinová Júlia, Buzalka 
Marián, Jasová Helena, Krahulec Fran-
tišek.

Kontrolná komisia pracovala v zlože-
ní: predsedníčka  – Rezníčková Matilda: 
členky komisie – Luptáková Sylvia a Ka-
lišeková Jozefa

V roku 2019 sa vzdali svojich funkcí 
niektorí členovia výboru, Alžbeta Cibu-
lová, Irena Chmelárová a  Ivan Madara. 
Zároveň im týmto veľmi pekne ďakujeme 
za vykonanú dobrovoľnícku prácu v pro-
spech našich členov počas desaťročí. Veľ-
kú vďaku si zaslúži aj naša predsedníčka 
ZO SZTP, Anna Peťková, ktorá je hnacím 

motorom celej organizácie, a  preto jej 
odovzdávame takto kyticu vďaky.

Ostáva nám len dúfať, že zodpoved-
nosťou všetkých občanov a  očkovaním 
budeme čo najrýchlejšie chránení pred 
nákazou, aby sme sa aspoň priblížili 
k normálnemu spôsobu žitia.

A teraz sa už pripravujeme na aktivity 
v roku 2021 a tešíme sa na lepšie časy.

Pri porovnaní akcií z roku 2019 sme 
v roku 2020 mohli uskutočniť len 4, čo je 
nám samozrejme ľúto.

Zo života OC SZTP Banská Štiavnica • Január:  
29. 1. kúpanie Holidaypark 
Kováčová - 55 členov.

• Február:  
16. 2. B.Štiavnica „ Neprebude-
ný „ - 45 členov.

• Marec:  
14. 3. VČS v priestoroch Stred-
nej odbornej školy služieb a les-
níctva, prítomných 208 členov.

• Máj:  
15. 5. výlet na Pustý hrad Zvo-
len - 50 členov

• 28. 5. rekondičný zájazd Pod-
hájska - 105 členov.

• Jún:  
25. 6. športový deň na štadióne 
Sitno B.Štiavnvica - 55 členov

• 27.–29. 6. medzinárodný deň 
osôb so zdravotným postihnu-
tím a športové hry v Trebišove 
- 2 členovia, 3.miesto v hode 
šípkami – Eva Šestáková.

• Júl:  
9. 7. výlet na krásny Zámok Vígľaš 
a wellnes Masarykov Dvor – 23 
členov

• September:  
12. 9. kúpanie v Kováčovej - 60 
členov

• 5. 9. Kremnická barlička – 2. 
miesto v prednese poézie a prózy 
Eva Hančáková

• 22. 9. – 28. 9. rekondičný pobyt 
v Hokovciach - 47 členov

• Október:  
17. 10. jesenná prechádzka 
Richňava - 23 členov

• 23. 10. posedenie s jubilantmi 
Hotelová škola Ban.Štiavnica. 
pozvaných 62 jubilantov, zúčastne-
ných 45 jubilantov 
návšteva imobilných členov 
p.Cibulovej, p.Haluškovej.

• November:  
19. 11. kúpanie v Kováčovej - 57 
členov.

• 26. 11.  
návšteva rodného domu fotografa 
Deža Hoffmanna - 37 členov. 
návšteva imobilnej členky 
p.Schwarzovej.

• December  
predvianočné posedenie návšteva 
imobilných členov

V roku 2020 to boli len tieto akcie, ale aj 
tak sme vďační, že sa nám podarilo aspoň 
toto.

• Január:  
28. 1. kúpanie Holidaypark Kováčo-
vá – 59 členov.

• Február:  
12. 2. B.Štiavnica Výstava pod Betle-
hemskou hviezdou na Starom zámku 
- 53 členov.

• Jún:  
23. 6. prechádzka Počúvadlo – 34 
členov.

• September:  
19. 9. – 25. 9. rekondičný pobyt 
v Hokovciach – 28 členov.

• 9. 9.  
Výstava fotografií v Dolnom Kubíne – 
diplomy získali Lenka Sidorovová, 
Eva Šestáková a Ľubomír Šesták.

• 10. 9.  
Výstava obrazov v Bratislave, diplom 
získala Danica Košiarová.

RNDr. Eva Šestáková
predseda OCSZTP B.Štiavnica
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Poďakovanie

Okresné centrum v Žiline blahoželá

Dobrý deň pani predsedníčka  
a pani riaditeľka,   

chcem sa Vám poďakovať za zaslané 
básnické zbierky, prekrásne 
dokumenty z výstav výtvarných prác 
a fotografii ľudí s TP a ŤTP a ostatné 
zväzové materiály. 

V čase, keď sa nemôžeme 
stretávať, aspoň takto si 
pripomenieme, čo všetko pekné 
a užitočné vytvorili naši členovia. 

Dokumenty majú aj vďaka Vám 
dobrú úroveň. Potešili ma, ďakujem!

Ing. Mária Barišová
(pozn. členka Republikovej kontrolnej 

komisie za kraj Trenčín)
e-mail 22. 3. 2021

Milý Jozef, na torte Ti horelo 70 svie-
čok, z koláča života, ktorého veľkosť 

nikto nepozná, Ti život odkrojil ďalší, už 
sedemdesiaty kúsok. Tretie desaťročie si 
okrem rodiny, zamestnania, našiel zmy-
sel života i  v  práci a  pomoci pre postih-
nutých v  rámci svojho bydliska, kde si 
založil a vedieš ZO, v okrese Žilina a Byt-
ča, kde zastávaš funkciu predsedu OC, 
ale i  kraja a  vlastne i  celého Slovenska. 
Svojím optimizmom, veselou náladou si 
prispieval, a  veríme, že i  naďalej budeš, 
k dobrému priebehu akcií. Želáme Ti veľa 
zdravia, šťastia, lásky a rodinnej pohody 
a my si želáme, aby si ešte dlho mohol pra-
covať pre zlepšenie života postihnutých. 
Vážime si Tvoju prácu a ďakujeme.

K  životnému jubileu Jozefa Capeka, 
predsedu ZO Strečno a  OC Žilina želajú 
členovia SZTP z  okresov Bytča a  Žilina 
a OR Žilina.

Čože je to päťdesiatka, spieva sa 
v  jednej piesni. A  v  Štiavniku také-

to významné životné jubileum nedávno 
oslávila predsedníčka ZO SZTP v  tejto 
obci  – Ľudka Pláňavská. Cieľavedome 
a neustálym záujmom poznať všetky mož-
nosti ako pomôcť postihnutým, sa vypra-
covala na dobrú funkcionárku. Dobrou 
spoluprácou s  obecným úradom dokáza-
la získať pre ZO priestory. Okrem iných 
aktivít vynikla hlavne v kurzoch rôznych 
dekoratívnych techník. Želáme jej i  do 
druhej päťdesiatky veľa zdravia, lásky, 
rodinnej pohody a veľa síl pre prácu s po-
stihnutými a veľa dobrých nápadov.

Predseda ZO Terchová, Štefan Dikoš, sa 
v  tomto roku dožíva 65 rokov. Svoju 

funkciu zastáva iba posledné volebné ob-
dobie, ale svojím vystupovaním si získal 
u  členov autoritu. Okrem iných aktivít 
poriada jeho ZO pekné i  viacdňové zá-
jazdy. Želáme i  jemu veľa zdravia, lásky, 
pohody v rodine a aby mal ešte silu a elán 
viesť svoju ZO i naďalej tak, ako doteraz. 
A ešte niečo, aby i naďalej rozdával svojím 
spevom ľuďom v obci i na našich akciách 
radosť.

Za všetkých členov SZTP 
v okresoch Žilina a Bytča

Marika Antalová

Vlas nám vekom obelie,
ale vítam každý deň.

Veď život ešte pri mne je
a rád žijem, dýcham preň.

Spomíname

S  hlbokým zármutkom vám oznamu-
jeme, že dňa 15. 4. 2021 vo veku 63 

rokov po krátkej ťažkej chorobe nás na-
vždy opustila dlhoročná obetavá členka 
a funkcionárka, predsedníčka Okresného 
centra SZTP v Novom Meste nad Váhom 
a členka Krajskej rady SZTP v Trenčíne,

Janka Kubánová rod. Lintnerová.

Napriek tomu, že členovia zväzu uctili si jej svetlú pamiatku 
na pohrebe, chceme jej venovať tichú spomienku a vďaku.

Hoci si odišla, niet ťa medzi nami, tvoja práca ostáva v srd-
ciach mnohých navždy s nami.

Česť Tvojej pamiatke!

Členovia Krajskej rady SZTP Trenčín
Členovia Okresnej rady SZTP Trenčín

Okresné centrum Nové Mesto nad Váhom
Redakčná rada TP+RP

a široká členská základňa

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že dňa 
7. marca 2021 zomrel vo veku 82 rokov dl-

horočný člen, funkcionár OC a ZO SZTP v Novom 
Meste nad Váhom,

pán Ján Kováčik.

Česť jeho pamiatke!

Členovia OC a ZO SZTP  
v Novom Meste nad Váhom.

K tichej spomienke sa pripíja  
KR SZTP v Trenčíne 

 a Redakčná rada TP+TP.

Bolesťou unavená tíško si zaspala,
zanechajúc všetkých, čo si rada mala.

Každý raz skončí, tak je to písané…
Dohorí sviečka a ticho zostane.

Dotĺklo srdce, odchádza do diali.
Spomínať budú všetci, ktorí tu zostali.

Dňa 1. 6. 2021 nás nečakane opus-
tila predsedníčka a zakladajúca 

členka Základnej organizácie SZTP 
Červeník

Hildegarda Repová.

Dlhé roky organizovala pre členov 
rôzne zdravotné prednášky, dni športu, 

rekreačné pobyty a rôzne iné akcie. Pod jej vedením počet čle-
nov z roka na rok stúpal. Napriek ťažkým životným skúškam 
a vážnemu zdravotnému stavu bola pripravená vždy pomôcť.

Strácame v nej aktívnu a obetavú funkcionárku a dobrého 
človeka.

Časť Vašej pamiatke, odpočívajte v pokoji!
Členovia Krajského centra SZTP Trnava

Členovia Základnej organizácie SZTP Červeník
Členovia Redakčnej rady TP + TP

Nikdy nestratíš niekoho,
koho máš vo svojom srdci…
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VAŠA KRÍŽOVKA SUDOKU

Štvrťročník TP+TP (telesne postihnutí + tolerancia, pomoc), vychádza pre SR v závere každého štvrťroka, č. 2/2021 vychádza 30.6.2021. / Vydáva Slovenský zväz telesne posti
hnutých (SZTP). / Sídlo vydavateľa a redakcie: SZTP, Ševčenkova 19, 851 01 Bratislava, IČO: 12664979, tel./fax: 02/6381 4469. / Časopis vychádza s podporou MPSVaR SR. 
/ Redakčná rada: Mgr. Oľga Bohuslavová, Ing. Alica Suchá, Mária Antalová, Iveta Szabová a Pavol Mrákava. / Šéfredaktor: Ing. Monika Vrábľová / Grafická príprava: 
Kníhtlač Gerthofer, Tlač: Kníhtlač Gerthofer / Reg. číslo: EV 583/08, bezplatne rozširuje SZTP, ISSN 13360728 / Použité obrázky: Archív redakcie a autorov, Pixabay, Adobe Stock.

Tajnička z 1/2021 – „Len ja môžem zmeniť svoj život, nikto iný to za mňa neurobí.”  Carol Burnett

Výrok: (TAJNIČKA) Jim Rohn
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INZERCIA

ARES  Riešenia pre všetky typy architektonických bariér     Plošiny, výťahy, schodolezy, zdviháky

  Bezplatný návrh a konzultácia u klienta     Bezplatné právne poradenstvo     Záručný a pozáručný servis

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

Šikmá schodisková
plošina

Stropný zdvihací
systém použitý na

nácvik chôdzE

Stoličkový
výťah

Úpravy
automobilov

SP STRATOS SA-ALFA PRE zŤP

Zdvíhacie Zariadenia

a úpravy áut pre ZŤp


