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zmysle Stanov SZTP čl. VII bod
2 Zjazd zvoláva predseda SZTP
raz za štyri roky. Od posledného
Zjazdu, ktorý sa konal v roku 2016 v Trebišove, štvorročné volebné obdobie uplynulo v roku 2020. Bohužiaľ zlá pandemická situácia a vyhlásený núdzový stav
v Slovenskej republike neumožnili uskutočniť Zjazd v riadnom termíne. Členovia
Republikovej rady SZTP odsúhlasili per
rollamom nový termín konania Zjazdu,
a to 23.septembra 2021 v Park hoteli Hokovce.
Z 90 prítomných účastníkov podľa
správy mandátovej komisie bolo prítomných 77 delegátov s hlasom rozhodujúcim, ktorí odsúhlasili verjné hlasovanie.
Vo verejnom hlasovaní bola za predsedníčku SZTP jednohlasne zvolená na
volebné obdobie 2021–2025 Ing. Monika
Vrábľová.
V zmysle čl. VII bod 8.2 Stanov SZTP
Zjazd volí členov Republikovej rady SZTP
na návrh KR a RŠO SZTP. Verejným hlasovaním boli zvolení nasledovní členovia na
volebné obdobie 2021–2025:
za kraj Bratislava Zdenka Kmeľová
za kraj Trnava: Iveta Szabová
za kraj Nitra: Martin Drdoš
za kraj Banská Bystrica: Ivana Matejčíková
za kraj Prešov: Anna Olejárová
za kraj Košice: Milan Kubaľa
za kraj Žilina: Mária Antalová
za kraj Trenčín: Elena Rónaiová
za RŠO Asociácia POLIO v SR: Milan Dovhun
za RŠO ŤTP a vozičkárov: Ján Miho

V zmysle čl. VII bod 8.3 Stanov SZTP
Zjazd volí členov Republikovej kontrolnej komisie SZTP na návrh KR a RŠO
SZTP. Verejným hlasovaním boli zvolení
nasledovní členovia na volebné obdobie
2021–2025:
za kraj Bratislava: Ján Ečery
za kraj Nitra: Katarína Balážová
za kraj Banská Bystrica: Marta Hencová
za kraj Trnava: Otília Vizváryová
za kraj Trenčín: Mária Barišová
za kraj Košice: Pavol Drevko
za kraj Prešov: Zlatica Kokoruďová
za kraj Žilina: Július Sokol.

Za dôveru a úspešné voľby všetkým
delegátom poďakovala novozvolená predsedníčka SZTP Monika Vrábľová.
Novému vedeniu Slovenského zväzu
telesne postihnutých prajeme veľa zdravia a síl v neľahkej práci v prospech telesne postihnutých.
Mgr. Oľga Bohuslavová
riaditeľka SZTP

Zasadla nová Republiková rada SZTP,
ktorá zvolila podpredsedov SZTP na ďalšie volebné obdobie. Prvým podpredsedom sa stala Elena Rónaiová a druhým
Milan Dovhun.
Predsedníčkou kontrolnej komisie sa
stala Zlatica Kokoruďová.
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Medzinárodný deň osôb
so zdravotným postihnutím
a celoslovenské športové hry
v Hokovciach
Upršané
dopoludnie
sa zmenilo na krásne slnečné dni, ktoré privítali
22.–24. septembra 2021
spolu 90 účastníkov a delegátov z celého Slovenska
na MDOZP a zároveň Zjazd
SZTP.

M

edzinárodný deň osôb so zdravotným postihnutím je najväčším sviatkom invalidov celého
sveta. Slávi sa každoročne od roku 1960,
kedy po banskej tragédii v Belgicku bol
Radou OSN vyhlásený na 3.december.
Slovenský zväz telesne postihnutých
si toto výročie pripomína každoročne
v inom meste, regióne a čase podľa možnosti
usporiadateľa.
Tohtoročnú
štafetu
22. – 24. 9. 2021 prevzalo Okresné centrum
SZTP v Leviciach. Toto
podujatie sa konalo
v Park hoteli Hokovce
pod záštitou primátora
Levice RNDr. Jána Krtíka.
Niečo z histórie Hokoviec, malej dedinky
v okrese Levice. Najstaršie doložené nálezy,
dokumentácie osídlenia
tejto oblasti pochádzajú
zo strednej doby bronzovej. Roku 1095 spomína Hokovce vo svojom cestopise byzanský
historik Constantinos. Ďalšia zmienka
o obci Villa Egueg pochádza z roku 1245.
Toto svoje meno (Egeg) si dedina udržala v maďarskom jazyku až do súčasnosti. Roku 1466 bola dedina spustošená,
neskôr pripadla Foldváryovcom, ktorí tu
postavili kaštieľ, okolo ktorého vysadili
dendrologický hodnotný anglický park.
V rokoch 2009 a 2010 bol kaštieľ zrenovovaný. V súčasnosti je vo vlastníctve
rodiny Píriovej, patrí k Park hotelu, v ktorom sme prežili pár pekných dní.
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Poďme od začiatku.
V stredu, 22.septembra po
príchode účastníkov do hotela pracovníčky OC SZTP Levice, Martin
Drdoš – predseda a Júlia Vrzalová – podpredsedníčka za pomoci organizačného tímu ubytovali všetkých účastníkov
v priestoroch Park hotela. Po chutnom
obede nasledovali slávnostné príhovory.
Prítomných privítal predseda KC SZTP
Nitra a OC SZTP Levice pán Martin Drdoš a viceprimátor Levíc Peter Benčík.

nil najlepších športovcov. Predsedníčka
SZTP spolu s riaditeľkou SZTP odovzdali
ocenenia dvom členom z OC SZTP Dunajská Streda k 30. výročiu založenia SZTP.
Nasledoval kultúrny program, v ktorom vystúpili: mužská spevácka skupina MAtičiar z Kozároviec, Veselý starci
z obce Hronské Kľačany a zlatý klinec
programu boli operetné melódie v podaní umelcov Petra a Lívie. Záverečný
spev „Na kráľovej holi“ v podaní všetkých
umelcov bol neskutočne prekrásny a nezabudnuteľný umelecký zážitok.
Štvrtok, 23. septembra 2021 sa konal Zjazd Slovenského zväzu telesne postihnutých. Po Zjazde a večeri nasledoval príhovor podpredsedníčky OC SZTP
Levice Bc. Júlie Vrzalovej a mohol začať
spoločenský večer pod vedením skúseného speváka, zabávača a DJ Paľa Vígľaša.
Bohatá tombola, hudba a pekná zábava
nemala konca do neskorých hodín.
V piatok po raňajkách sme sa lúčili a odchádzali do blízkych
a vzdialených miest
Slovenska s pocitom
šťastia a spokojnosti.
Teraz už iba čakať, kto
prevezme zodpovednosť a štafetu pre ďalší
ročník MDOZP?

S organizačnými pokynmi prítomných
oboznámila pani Júlia Vrzalová. Súťažilo
sa v disciplínach: streľba zo vzduchovky,
hod granátom na cieľ, šípky, bouling, plávanie a slalom vozičkárov.
Po náročnom športovom popoludní
a dobrej večeri slova sa ujala podpredsedníčka OC SZTP Levice Bc. Júlia Vrzalová,
ktorá účastníkov oboznámila s ďalším
programom.
Predseda OC SZTP Levice Martin Drdoš vyhodnotil športové výsledky a oce-

Záverom
chcem
poďakovať všetkým,
ktorí sa o toto pekné
podujatie zaslúžili: primátorovi mesta Levice
RNDr. Jánovi Krtíkovi,
celému organizačnému štábu OC SZTP,
Martinovi Drdošovi, Júlie Vrzalovej, Zlatke Šidlovej, za RC SZTP Monike Vrábľovej
a Oľge Bohuslavovej, majiteľom Park hotela v Hokovciach.
Zároveň prajem celému novozvolenému vedeniu SZTP veľa zdravia, pracovných úspechov a spokojnosti v prospech
všetkých členov.

Výstava „Svet, ako ho vidíme my“
- 13. ročník, II. kolo

S

lávnostné otvorenie II. kola 13. ročníka výstavy „Svet, ako ho vidíme
my“…, bolo 12. júla 2021. Záštitu
nad podujatím prevzal primátor mesta
Šaštín Stráže Mgr. Jaroslav Suchánek.
Výstava bola prístupná v Kultúrnom
dome do 31. 7. 2021. Celý projekt bol

realizovaný s finančnou podporou MK
SR – program Kultúra znevýhodnených
skupín 2021.
Zástupcovia ZO SZTP Žaštín Stráže
zabezpečili na uvedený deň aj vstup do
Baziliky Sedembolestnej Panny Márie
a odborný výklad nám sprostredkoval
páter Juraj.

Na vernisáži boli odovzdané ocenenia z príležitosti 30.výročia založenia
SZTP dobrovoľníkom a funkcionárom
z Trnavského samosprávneho kraja.
Ocenenia prevzali:
- Pajpachová Antónia, Senica
- Pažitková Judita, Senica
- Vizváryová Otília, Senica
- Papp Štefan, Dunajská Streda
- Ptáková Dagmar, Trnava
- Repová Hildegarda – In memoriam,
Červeník
Diplomy za prezentovanie vlastnej
umeleckej tvorby prevzala Zuzana Idunková z Trnavy, Hrnčíriková Štefánia zo
Senice a Michaela Jaurová z Bratislavy.
Oceneným srdečne blahoželáme!
RC SZTP

Pavol Mrákava
člen Redakčnej rady TP+TP
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Opäť sme sa stretli v Kremnici…
… na 17. ročníku našej Kremnickej
barličky. Naše obavy sa nenaplnili. Ale
boli veľké, keď sme v správach každý deň
počúvali, že pandemická situácia na Slovensku sa zhoršuje a pribúdajú červené
a bordové okresy.
Termín celoslovenskej súťaži v speve,
prednese poézie a prózy bol 3.–5. september 2021. V piatok, 3. septembra poobede
sme sa zvítali s priateľmi v rekreačnom
zariadení Toliar Kremnica. Večer na ubytovni dlho sa ozýval spev, súťažiaci skúšali, aby v sobotu boli pripravení čo najlepšie reprezentovať svoju organizáciu.

V sobotu po raňajkách sme privítali
medzi nami primátora mesta Kremnica,
Mgr. Ing. Alexandra Ferenčíka, ktorý
prevzal záštitu nad podujatím. Postupne
prichádzali členovia poroty, menovite:
Matilda Olbrichtová – predseda poroty,
Anna Leštianska – člen, Anna Alleramová – člen. Celú súťaž moderovala predsedníčka SZTP Monika Vrábľová. Celú
sobotu sa súťažilo a tu je výsledok, ako sa
rozhodla porota:

Kategória – poézia, vlastná tvorba
1. Dušan Hanko – Nitrianska Streda
2. Anna Šutáková – Dolný Hričov
3. Jana Mrvová – Šenkvice

Kategória – próza, vlastná tvorba:
1. Mária Šimková – Senica
2. Viliam Brázdil – Bratislava
3. Helena Dovhunová – Vrakúň

Kategória – spev, jednotlivci
1. Ján Šafár – Gemerská Poloma
2. Kmeťová Zdenka – Bratislava
3. Jarmila Némethová – Dolný Kubín

Kategória – poézia
1. Anton Kakaš – Bratislava
2. Valéria Šikulová – Dolný Pial
3. Miroslava Steckerová – Bratislava

Kategória – spev, skupina
1. ZO SZTP Gemerská Poloma
2. manželia Petrášoví – Senica
3. ZO SZTP Trnava
Cena poroty, v kategórii spev – rusínsky jazyk
Zdenka Kmeťová, Henrich Slaušek
– Bratislava
Cena poroty, v kategórii próza
Františka Kunáková, Malacky
Výhercovia z rúk poroty prevzali
diplomy a vecnú cenu. V mene všetkých
účastníkov členom poroty poďakoval
Ing. Milan Dovhun z Vrakune.
Večer v rámci spoločenského večera
bola bohatá tombola, harmonikári zabávali celý kolektív.
V nedeľu po raňajkách sme sa rozlúčili, popriali šťastnú cestu domov a tešíme
sa na ďalší ročník Kremnickej barličky.
Mgr. Oľga Bohuslavová
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ZO ŽIVOTA
ORGANIZÁCIÍ

Pútnický zájazd
Fatimská sobota – Staré hory

K

Otvorili sme výstavu
„Tak to vidíme my…“
D

ňa 9. 9. 2021 sme za účasti zástupcu
primátora mesta Trebišov Ing. Petra Duča, riaditeľky Múzea a Kultúrneho
centra južného Zemplína PhDr. Beáty
Kereštanovej a predsedníčky Okresného
centra Slovenského zväzu telesne postihnutých Trebišov Zuzany Fazekašovej
otvorili I. kolo 4.ročníka fotografickej výstavy členov SZTP s názvom „Tak to vidíme my“.
Slávnostné chvíle vo výstavných
priestoroch trebišovského kaštieľa spríjemňovala folklórna skupina Studzenka
z Plechotíc.
Spracované diela záujemcovia si
mohli pozrieť do konca septembra 2021
na prízemí múzea.
Projekt bol realizovaný s finančnou
podporou MK SR – program Kultúra znevýhodnených skupín 2021.
RC SZTP
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rásny slnečný deň bol 7. augusta, kedy
sa vybrali členovia Slovenského zväzu
telesne postihnutých a Jednoty dôchodcov
Slovenska v Oščadnici so svojimi priateľmi zo ZO SZTP Zborov nad Bystricou a ZO
SZTP Krásno nad Kysucou, už po tretíkrát
na návštevu Baziliky – minor, Navštívenia
Panny Márie – Staré Hory. Cestou v modlitbách sme mysleli na svojich zomrelých
členov organizácii, ktorí nás náhle opustili, ale i na svojich priateľov a rodinných
príslušníkov. Tento pútnický deň (púť)
obetovali práve im. V modlitbách sme boli
pri nich. Veď sme prežívali krásne spoločné chvíle. Púť nie je o očakávaní, že sa tam
kdesi za stromom zjaví Panna Mária, ale
o tom, že pútnik zabúda na osobné trápenia, odpúšťa krivdy a prežíva chvíle naplnenie šťastím, čo vôbec nie je málo. Staré
Hory sú pútnickým miestom viac ako päť

storočí naplnených láskou a úctou k Božej
matke. Starohorský kostol Bazilika – minor so sochou Panny Márie a neďaleká
studnička prinášajú duchovné povzbudenie a očistenie od hriechov veriacim
i neveriacim. V lone Božej prírody, napríklad aj na tej Starohorskej studničke, sa
človek ľahšie dostáva cez svoje ťažkosti,
cez prežité sklamania a prípadne aj stavy
beznádeje. Spravidla každý máme skúsenosť z pritúlenia vlastnou mamičkou, keď
sme plakali, alebo sa tešili. Keď tomu tak
bolo doma v nedokonalých pomeroch, vari
by nás Božia matka, povedzme aj s našimi nedostatkami a zlyhaniami odkopla?
Prostredníctvom Márie sa individuálne
aj v zhromaždení pútnikov sa dostávame
k najštedrejšiemu dobrodincovi, svojmu
Bohu, o ktorom vieme, že je zmyslom našej
existencie a žitia ako takého. Je to duchov-

ný rozmer a zmysel púti. Takouto myšlienkou sme odchádzali z púte „FATIMSKÁ SOBOTA“ a naši členovia s presvedčením, že
toto je to miesto, na ktoré sa treba vrátiť.
V druhej časti zájazdu sme navštívili Turčianske Teplice, niektorí účastníci zájazdu
sa išli kúpať do Aqaparku, iní si pozreli
históriu mesta alebo nádherný park. Odchádzali sme s tým duchovným presvedčeným tepla u srdca, že sme prežili nádhernú sobotu plný modlitieb, uvažovania
a odpustenia…
Touto cestou ďakujeme vodičovi Jankovi Chmurčiakovi za jeho ľudský a profesionálny prístup k nám, zdravotne postihnutým a seniorom. Obkolesení horami
v modlitbách ďakujeme i naším blízkym
a vôbec ľuďom za to, že nám, zdravotne postihnutým a seniorom dávajú svoju lásku,
časť služby, priazeň i hmotné dobrá… Ďakujeme vám.
Jozef Křivánek,
predseda Základnej organizácie Slovenského zväzu telesne postihnutých v Oščadnici

Spomienka na 77. výročie SNP
N
ech je spomienka z príležitosti 77. výročia SNP predovšetkým vyjadrenie
našej vďačnosti – členov Základnej organizácie Slovenského zväzu telesne postihnutých a Jednoty dôchodcov Slovenska v Oščadnici, za obete SNP, prinesené
za naše dobro, život a slobodu.

Nezabúdame na hrdinov,
ktorí riskovali svoje vlastné
životy za našu slobodu. Vzdali sme im úctu všetkým, ktorí
obetovali teplo svojho domova pre budúcnosť – pre našu
budúcnosť. Padli, aby sme my
mohli žiť. A s touto myšlienkou a vďakou padlým sme
členovia dňa 28. 8. 2021 položili na hroby padlým partizánom, ktorí padli pri oslobodení našej obci, vence vďaky,
zapálili sviečky a v pietnom
tichu sme im poďakovali za
ich životy, ktoré položili za nás.
Česť vašej pamiatke!

Jozef Křivánek,
predseda ZO SZTP v Oščadnici
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Benefičný koncert v Oščadnici
V
nedeľu, 5. septembra 2021 sa v kultúrnom dome v Oščadnici uskutočnil
už 15. jubilejný benefičný koncert „Od
srdca k srdcu“. Usporiadali ho Základná
organizácia Slovenského zväzu telesne
postihnutých v Oščadnici, Obec Oščadnica, Žilinský samosprávny kraj a Kysucké kultúrne stredisko v Čadci. Koncert
bol realizovaný s finančnou podporou
Ministerstva kultúry SR a finančne podporený obcou Oščadnica, Nadáciou SPP,
JUDr. Robertom Kaliňákom, ďalej pomáhali Mgr. Katarína Jantošová, Jarka Kičková,
podnikatelia a firmy z regiónu Kysúc a farský úrad v Oščadnici.
V strhujúcom programe, ktorý moderovala Katarína Borisová, sa predstavili
Folklórny súbor Dolinka sprevádzaný ĽH
Starejší z Novej Bystrice, Folklórny súbor
Makovský Prameň s heligonkárom Jozefom Šimekom so synmi z Makova a Folklórny súbor Podjavorské z Oščadnice.
Krásny program, ktorý odmeňovala plná
sála potleskom, sledovali aj hostia: riaditeľka Kysuckého kultúrneho strediska
Silvia Kajánkova, Ľubica Ligocká, ataše
veľvyslanectva RF v SR Luiza Gorbačeva,
Ing. Marián Plevko – starosta obce Oščadnica, Ing. Milan Gura – primátor mesta
Čadca – rodák z Oščadnice, predsedníčka
KC SZTP zo Žiliny Maria Antalová, pred-

sedníčka OC SZTP v Dolnom Kubíne so sprievodom Gabriela Floreková, členovia ZO SZTP Zborov
nad Bystricou, ZO SZTP Čadca,
Mgr. Margita Ďurišová – predsedníčka OO JDS v Čadci, KTV Čadca
Terézia Turiaková a ďalší priatelia.
Zaplnenej sále sa milými slovami prihovoril starosta obce
Oščadnica Ing. Marián Plevko. Vo
svojom príhovore vyjadril obdiv myšlienke koncertu – pomáhať umením sirotám
a zdravotne postihnutým deťom a vo
výzve PRE MORAVU i občanom Moravy,
ktorý prišli o svoje príbytky, záhrady,
hospodárske zvieratá, obydlia a čo je
najsmutnejšie, i o životy. Vzdali hold mladým i tým skôr narodením folkloristom.
V závere nádherného koncertu poďakoval všetkým predseda ZO SZTP a ZO
JDS Jozef Křivánek. „Dnes opäť tak, ako
pred rokom, sa tu zišli nádherní ľudia,
ktorí nosia v sebe svetlo a ktoré sa snažia
zapáliť aj v iných. Ľudia, ktorí rozdávajú lásku, pokoj, ktorí zabúdajú na seba,
na svoje starosti, problémy a sú vždy
po ruke tým, ktorí ich potrebujú. Dnes
sa táto sála premenila na nebo na zemi,
pretože ju zaplnili dobrí ľudia, ktorí vedia
milovať, ktorí majú veľké a široké srdce
a napĺňajú myšlienku koncertu. Je úžas-

bol naozaj ťažký. 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. Po všetkých hodnotiacich aj smut-

S

ZTP KC Trenčín usporiadalo stretnutie predsedov základných organizácii
v dňoch 12.–15. júla 2021 v hotely Magnólia v Piešťanoch. Stretnutie a zároveň oslava 30. výročia založenia SZTP, ktorá pre

10 | 3/2021

Pavol Mrákava,
člen Redakčnej rady TP+TP

Trenčín – Tatranské Zruby
né sa pozerať na Vás. (Je my ako chlapovi
udržať si slzy vďačnosti). Za seba môžem
povedať, že moje srdce je naplnené pocitom veľkej nehy a nekonečnej vďačnosti,
že vás môžem poznať a za seba a členov
našej organizácie povedať VEĽKÉ ĎAKUJEM“. Za výťažok z koncertu kúpia
sirotám a zdravotne postihnutým deťom
v Oščadnici potravinové balíčky, školské
potreby a finančne podporia sociálne
odkázanú rodinu. Zvyšok poputuje obci
Mikulčice na transparentný účet obce
v rámci POMOC MORAVE.
S úctou a vďakou Vám všetkým, ktorí
ste pri nás a vo svojich srdiečkach nosíte
pomoc zdravotne postihnutým občanom,
zdravotne postihnutým deťom, sirotám
a sociálne odkázaným občanom.
Jozef Křivánek, predseda ZO SZTP a ZO JDS
v Oščadnici

Stretnutie predsedov ZO SZTP
v trenčianskom kraji
pandémiu sa vlani nemohla uskutočniť.
V pondelok popoludní sa schádzali
predsedovia a funkcionári SZTP zo všetkých kútov trenčianského kraja. Po dlhej
prestávke bolo to prvé stretnutie v takejto zostave. Druhý deň bol pracovný.
Po slávnostnom obede predsedníčka KC
SZTP v Trenčíne Elena Rónaiová privítala
predsedníčku SZTP Ing. Moniku Vrábľo-

ných správ k slovu sa dostali aj hostia.
Predsedníčka a riaditeľka SZTP všetkým
členom a funkcionárom poďakovala za doterajšiu náročnú prácu, ktorú vykonávajú
v prospech všetkých členov SZTP, niekedy
aj na úkor svojho zdravia aj svojej rodiny.

SZTP v roku 2020 oslávil svoje 30. výročie svojho založenia. Členov a funkcionárov, ktorí pracujú od založenia SZTP,
ocenili krásnou plaketou. Túto česť sme
dostali aj v trenčianskom kraji, Elenka
Rónaiová a Pavol Mrákava. Bolo to nečakané a radostné prekvapenie ale zároveň
zaväzujúce pre ďalšiu spoluprácu z SZTP.
Záverom chcem poďakovať za vysoké
ocenenie našich členov pri tomto peknom
výročí a predsedníčke KC SZTP Elenke
Rónaiovej za stretnutie, ktoré sa uskutočnilo s peknými zážitkami, ktoré mesto
Piešťany ponúkajú. Boli to pekné zážitky,
na ktoré budeme stále spomínať. Ešte ray
v mene všetkých ďakujem a prajem veľa
úspechov všetkým členom SZTP.

vú a riaditeľku SZTP Mgr. Oľgu Bohuslavovú. Po slávnostnom zahájení sme si
uctili minútou ticha zosnulých – podpredsedníčku SZTP Máriu Trenčíkovú a predsedníčkou OC SZTP v Novom Meste nad
Váhom Janku Kubánovú.
Zasadnutie pokračovalo pracovne. Za
každú ZO predseda predstavil a vyhodnotil prácu za uplynulé obdobie. Rok 2020

R

ok s rokom sa stretol a členovia I. ZO
SZTP č. 17 v Trenčíne sa stretli a zaspomínali 21.–28. júna 2021 v horskom
hotely Granit v Tatranských Zruboch.
Poďme od začiatku. V pondelok,
21. júna pred obedom prichádzali členovia yákladnej organizácie vlakom alebo
autom do hotela. Prv než sa mohli ubytovať, musel každý člen prejsť vstupnou
zdravotnou kontrolou, keďže koronavírus

stále pokračuje. Každý musel dokladovať očkovanie alebo negatívny test. Ten,
ktorý nemal test, bol otestovaný priamo
v hotely. Všetci sme sa zvítali a rekreačný
pobyt pre 24 členov mohol s radosťou začať. Pre nepriaznivý stav pandémie bolo
to po dlhej dobe prvé stretnutie v tomto
roku. Od samotnej objednávky do začiatku akcie sme nevedeli, či sa akcia uskutoční. Hneď prvý deň po obede niektorí
členovia si vyskúšali rozbehovú túru na
Hrebienok. Dni pokračovali, počasie bolo
výborné, občas nejaká búrka, turisti zdolávali končiare Tatier. Ostatní rekreanti
mali vychádzky po chodníčkoch, vláčikom, autobusom, lanovkou alebo relax
v okolitých hoteloch a v blízkych termálnych kúpaliskách. Počas pobytu niektorí
navštívili Košice, Spišskú Kapitulu a iné
atrakcie blízkeho okolia. Zážitky v Tatrách sú každý rok iné, aj keď sú na tých
istých miestach. V tomto roku to bola

korona a obava z miestnych medveďov,
ktorí o sebe dávali denne vedieť z ukážok
z fotopastí a záberov v televízii. Malé búrky, slnko, niekedy i sneh neodradilo, ale
potešilo všetkých. Už iba spoločné foto
a pekné spomienky.
Za tieto pekné chvíle chcem poďakovať sponzorom, hlavne Trenčianskemu
samosprávnemu kraju, firme Marius Pedersen, a. s. Bez tejto finančnej pomoci
by sme takéto akcie pre členov nemohli
organizovať. Zároveň ďakujem vedeniu
a personálu hotela v Tatranských Zruboch za ochotu zabezpečiť našim ŤZP
občanom pekné spomienky. Ešte raz ďakujem a teším sa na ďalšie akcie organizované I. ZO č. 17 SZTP v Trenčíne.
Pavol Mrákava
predseda I. ZO č. 17 SZTP v Trenčíne
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Trenčín – Malé Bielice
I. Základná organizácia č. 17 SZTP
v Trenčíne je ako jedna z najväčších, najstarších a najstabilnejších organizácii
SZTP v trenčianskom kraji. Veď v tomto
roku oslávi 76. výročie svojho založenia.
Za tú dobu sa vystriedalo mnoho členov,
nastalo mnoho zmien či už v názve alebo
v adrese.
Hlavné pre členov je organizácia,
ktorá každoročne organizuje rekreačné
pobyty v Tatrách, rehabilitačné pobyty
v Malých Bieliciach, stretnutie s predstaviteľmi mesta a samosprávneho kraja.
Samozrejmosťou sú návštevy ŤTP, vozičkárov a dlhodobo chorých a dve schôdze
s bohatým programom. Toto všetko je minulosťou. Dôvod bol a stále je, už rok a pol
Covid-19. Som rád, že v tejto nepriaznivej
dobe sa nám podarilo uskutočniť aspoň
niektoré plánované akcie. Všetko sa musí
prispôsobovať aktuálnej situácii. Mení sa
čas aj podmienky. Rok 2021 pre členov sa
začal oneskorene až koncom júna rekreačným pobytom v Tatranských Zruboch.
Pekné slnečné dni 2.–4. septembra
využilo 14 členov na rehabilitačný pobyt

v Malých Bieliciach.
Škoda, že mnohí aj prihlásení na poslednú
chvíľu, pobyt pre pandémiu zrušili. Bol to
prekrásny pobyt v termálnej vode s kompletnou rehabilitáciou
a výnimočnou masážou. Za tento zážitok
ďakujeme hlavne mestu Trenčín, ktoré
nám finančne pomohol akciu zabezpečiť.
Po dlhej prestávke sme 21. septembra usporiadali členskú schôdzu, ktorú
každoročne poriadame v Posádkovom
dome ozbrojených síl v SR. Už názov napovedá, aké prísne podmienky sme museli dodržiavať. Týždeň pred schôdzou sa
dostal Trenčín do červenej pandemickej
mapy. Pre spresnenie, tieto miestnosti
sa objednávajú mesiac vopred. Nakoniec
všetko dobre dopadlo, dodržali sme všetky hygienické opatrenia a schôdza bola
úspešná, s programom a s balíčkovým
občerstvením.

Spoznajme kultúru našich predkov
P
ri príležitosti Mesiaca úcty k starším
zorganizovala Základná organizácia
Slovenského zväzu telesne postihnutých
v Oščadnici podujatie Spoznajme kultúru našich predkov s finančnou podporou
Žilinského samospravného kraja i v spolupráci Základnou organizáciou Jednoty
dôchodcov Slovenska v Oščadnici.
V nedeľu, 3. októbra 2021 sa v KD
Oščadnici stretli obe organizácie. Jeseň
je naozaj krásna. I keď vôkol nás šarapatí
COVID… A v jednom zo svojich mesiacov,
ktorý sa nedávno začal, nám pripomína
jednu z najvzácnejších cností, ktorá môže
byť zrodená v duši človeka. Je ňou úcta
k starším. Úcta k tým, ktorí tvrdo praco-

vali, aby sa nám žilo lepšie. Úcta k tým,
ktorí sa každý deň vzdávali radosti, ktoré
im život ponúkal, aby urobili šťastným
nás, svoje deti.
„Úcta k naším otcom a k naším mamám. K naším prarodičom. Ku všetkým,
ktorí si zodrali svoje ruky, aby naše zostali hladké a nepoškvrnené. No nesmieme
zabúdať i na čaro terajšieho života, že nerozhoduje len vek, ale i životná múdrosť,
duševná pohoda a nezlomná vôľa človeka
žiť svoj život pre ostatných“ – týmito slovami sa prihovoril Jozef Křivánek k účastníkom podujatia a privítal predsedníčku
OO JDS v Čadci pani Mgr. Margitu Ďurišovu. Tí spoločne s členmi výboru potom

Záverom chcem poďakovať všetkým
členom Rady I.ZO za ich obetavú prácu
na úkor voľného času, zdravia a rodiny.
Predstaviteľom RR, KR, OR SZTP, predstaviteľom TSK a mesta Trenčín za dobrú
súpoluprácu. Bez tejto pomoci by sme takéto akcie nemohli uskutočniť.
Vážení priatelia, verím tomu, že toto
ťažké obdobie prekonáme a naše životy
sa vrátia do normálu. Kým sa tak stane,
prajem vám pevné zdravie, veľa síl a teším sa na spoločné stretnutie v nasledujúcom roku.
Pavol Mrákava
predseda I. ZO č. 17 SZTP v Trenčíne

odovzdali darčeky a kvety jubilantom.
Boli to: Terézia Hulejová – 90 r., Veronika
Trúchla – 90 r., Jozef Škola – 80 r., Veronika Hlavová – 80 r.‚Veronika Lysíková –
75 r., Soňa Kocúrková – 75 r., Terézia
Hamacková – 70 r., Emília Jendrišáková – 70 r., Ján Zagrapan – 70 r., Terézia
Paluchová – 70 r., Mária Kozová – 70 r.,
Mária Poláčková – 70 r., Jozef Blahovec –
70r., Anton Hamacek – 70r., Stanislav
Kucharčík – 70r., Ladislav Hamacek –
70r., Michal Lipták – 70 r., Anna Kucharčíková – 70r., Mária Jendrišáková – 70.r,
Mária Ryboňová – 65r., Mária Laliková –
65r., Jozef Jurky – 65r., Pavol Kozák – 65r.,
Milan Špalek – 65r., Magdaléna Šulgano-

vá – 65 r., Vlasta Kvašňovská – 65r., Anna
Kozáková – 65r., Božená Pavlinová – 60r.,
Emília Slováková – 60r.
V ďalšej časti programu Jozef Křivánek zhodnotil bohatú činnosť organizácie od mája a a aj v priebehu COVIDU,
ako napr.: 9. ročník športových hier osôb
so zdravotným postihnutím a seniorov,
zájazd Fatimská sobota – Staré Hory,
15. jubilejný ročník benefičného koncertu „Od srdca k srdcu“, kde z dobrovoľného
vstupného sme venovali finančný príspevok PRE MORAVU a zdravotne postihnutým deťom, družobné podujatia ZO SZTP
Zborov nad Bystricou a OC SZTP v Dolnom Kubíne. Počas kultúrneho podujatia
vystúpili heligonkárky sestry Bacma-

ňákové a vynikajúci ľudový rozprávač,
imitátor a spevák Štefan Hruštinec a samozrejme si zanôtili naši členovia známe
pesničky… Predseda v závere poďakoval
starostovi obce za otvorené srdiečko,
porozumenie a ústretovosť k zdravotne postihnutým a seniorom, ale i občanom našej malebnej dedinky Oščadnice.
A možnosť navštevovať štúdium na Univerzite tretieho veku v Čadci.
„Milí členovia, nech sú dni vášho
zrelého veku preplnené vďačnosťou nás
všetkých. Nech je vaša jeseň plná plodov,
krásna, pokojná a slnečná. A my dnes
chceme spomínať spolu s vami. Nech sa
pred vami ako na filmovom plátne premietajú jednotlivé obdobia ľudského ži-

vota. Detstvo – mladosť – staroba, to sú
milníky života, ktoré žije každý z nás“ –
povedal v závere predseda ZO SZTP a ZO
JDS Jozef Křivánek.
Poďakovanie patrí i členom výboru,
ktorí venujú svoj osobný čas pre zdravotne postíhnutých a seniorov v našej obci.
Sú to: Terézia Hamácková, Anna Kočí,
Margita Lysíková, Štefan Špalek, Mária
Glettová, Marta Bzdilíková, Jozef Griga,
Milan Kozák, Marta Ondrušková, Vierka
Mitková, Anna Kozáková, Jozefa Urbániková a Janko Štens. Ďakujeme za pomoc,
ústretovosť, lásku, ktorú rozdávajú.
Jozef Křivánek, predseda ZO SZTP a ZO JDS
v Oščadnici

Canisterapia vo Vrbovom
Výbor ZO SZTP vo Vrbovom zorganizoval pre svoje zdravotne postihnuté deti
našej organizácie canisterapiu spojenú
s masážami.
Čo je to canisterapia?
Canisterapia je málo známa tiež málo
propagovaná terapeutická metóda, pri
ktorej dochádza k pôsobeniu psa na človeka. Je to alternatívna liečba psychických
a fyzických ochorení pomocou špeciálne
vycvičeného psa. Motivuje k rehabilitácii a rozvoju jemnej motoriky, prispieva
k zníženiu osamelosti a uzavretosti, podporuje spontánnosť prejavu.
Canisterapiu sme uskutočnili na základe napísaného a odoslaného projektu
na VUC v Trnave. Projekt nám schválili
a hneď sme začali s prípravou na terapiu
a tiež s termínom. Dobrá vec sa podarila.
2. augusta 2021 pricestovali tgerape-

utky so svojimi
zverencami. Jeden
psík sa nazýval
Freya (Pyrenejský
horský pes), ďalší
Arrov a šteniatko
Connor (Austrálsky ovčiaci).
Najskôr sa deti
s nimi pohrali,
potom pani terapeutka postavila
dráhu, ktorá pozostávala z rôznych
prvkov.
Najskôr
psík ukázal deťom
ako je potrebné
prejsť cez tunel,
preskoky cez prekážky, obiehanie
okolo figúrok. Potom sa pripravili malé
a veľké deti a už to začalo. Pre niektorých
to bola veľká zábava, zvlášť v tuneli, lebo
sa z neho nevedeli dostať von a pre iných
obrovská súťaživosť. Najviac sa zúčastneným deťom páčilo hladkanie, hádzanie
loptičkou alebo napodobňovanie psíka.

Dotyky a hladenie pre deti ale nielen
ich, uspokojili potrebu po nežnosti a tiež
boli výchovným prostriedkom ako sa
správne chovať k zvieratám, neskôr k ľuďom.
Počas canisterapie prebiehali aj masáže pre deti a ich rodičov. V prestávkach
bolo podávané občerstvenie, ktoré pripravil
výbor ZO.Tomuto podujatiu prialo i počasie
a všetci boli spokojní, že
po takom dlhom čase,
sa mohli opäť stretnúť,
vyobjímať sa a spolu sa
tešiť z peknej akcie.
Mgr. Edita Pekarovičová
predsedníčka ZO SZTP vo
Vrbovom
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Tu je konečné poradie víťazov:
Kategória ženy:
1. miesto: Žaludeková Katarína
– OC SZTP Trebišov
2. miesto: Šimková Anna
– OC SZTP Trebišov
3. miesto: Borbelyová Berta
– OC SZTP Trebišov
Kategória muži:
1. miesto: Kunzo Jozef
– OC SZTP Spišská Nová Ves
2. miesto: Drevko Vladimír
– OC SZTP Spišská Nová Ves
3. miesto: Jasečko Vladimír
– OC SZTP Spišská Nová Ves

Krajský kolkový turnaj v Trebišove
„Život je krásny“
Pod týmto mottom si dňa 31. augusta
2021 si ZO SZTP pripomenula 50 rokov
vzniku organizácie zdravotne postihnutých vo Vrbovom.
Pandémia sa podpísala za toto výročie, ktoré malo byť v minulom roku 2020.
Nariadenia úradu verejného
zdravotníctva boli prísne a neústupné, avšak po 18 mesiacoch
sme sa rozhodli stretnutie zorganizovať. Účasť bola veľmi pekná
(bolo nás 80), kto mohol a vládal,
ten prišiel osláviť výročie vzniku
organizácie.
Slávnostnú schôdzu viedla
predsedníčka Mgr. Edita Pekarovičová, ktorá v úvode privítala hostí – predsedníčku SZTP
Ing. Moniku Vrábľovú, riaditeľku
SZTP Mgr. Oľgu Bohuslavovú,
predsedníčku KC SZTP v Trnave
Ivetu Szabovú, členku výboru KC
SZTP v Trnave Emíliu Bugárovú,
primátorku mesta Dott.Mgr. Emu
Maggiovú, vedúceho kultúrneho
odboru PhDr. Ľubomíra Bosáka,
referentku sociálneho odboru
Mgr. Janu Cifrovú, predsedníčku
sociálnej komisie Tatianu Prievozníkovú, predsedníčku MS
SČK Vieru Sabovú, našich sponzorov a všetkých členov.
Po privítaní oboznámila prítomných s históriou zväzu a jeho jednotlivými zmenami.
Po histórii zväzu sa prítomným prihovorila pani Vrábľová a Ema Maggiová.
Program pokračoval v odovzdávaní
ocenení. Ocenení boli Mgr. Edita Pekaro-
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vičová, Zita Zimmermannová, Anna Kybová, Oľga Hanzlíková, Jozef Čerňanský,
Anna Čerňanská, Viera Drevenáková, Irena Sabová za dlhoročnú, obetavú a aktívnu prácu v prospech zdravotne postihnutých ako aj propagáciu našej humanitnej
činnosti. „Ďakovným listom“ SZTP. Mesto
Vrbové každému venovalo obraz „Mórica
Beňovského“, od akad. maliara Igora Piač-

ku, rodáka z Vrbového a knihu „Spojivo
s domovom“ o vrbovskom misionárovi Jozefovi Nižňanskom.
Ďakovným listom, obrazom a knihou
boli ocenené členky výboru „in memoriam“ Antónia Mikudíková a Mária Slá-

viková. Ocenenia prevzali synovia Pavol
Mikudík a Ľubomír Slávik. Ďalším oceneným členom výboru „in memoriam“ bol
Miroslav Hlaváč, ocenenie prevzala dcéra
Martina Zuskinová. Ocenení boli aj Pavol
Mikudík a František Rakús za dlhoročnú,
aktívnu spoluprácu pri zabezpečovaní
podujatí a akcií poriadaných ZO SZTP vo
Vrbovom.
Záverom slávnostnej členskej schôdze predsedníčka ZO
SZTP poďakovala všetkým, ktorí
mali zásluhu o zorganizovanie
krásneho jubilea našej organizácie zdravotne postihnutých
v našom meste. Poďakovanie
patrí vedeniu mesta, hlavne primátorke Dott. Mgr. Maggiovej,
ktorá nám ochotne pomohla pri
zabezpečovaní schôdze, poďakovanie patrí aj PhDr. Ľubošovi
Bosákovi a Pavlovi Kostúrovi,
ktorý pomohli upraviť dokument
k 50. výročiu vzniku organizácie v našom meste, členom výboru, ktorí venovali svoje sily, čas
a um práci vo zväze. Ďalej MS
SČK, Jednote dôchodcov Slovenska za spoluprácu, ktorou nám
dávajú pocit spolupatričnosti
a úcty, sponzorom, ktorí sa podieľali materiálne a finančne
na SČS, všetkým vám, členom,
ktorí sa aktívne zúčastňujete
všetkých akcií a podujatí organizovaných ZO.
Po poďakovaní nasledovalo občerstvenie pri dobrom guľáši, káve a zákuskoch, ktoré nám pripravili sponzori – veľmi ďakujeme.
Mgr. Edita Pekarovičová
predsedníčka ZO SZTP Vrbové

V Trebišove, v kolkárni zimného štadióna, sa v auguste 2021 konal pod záštitou primátora mesta Trebišov PhDr. Mareka Čižmára už 4. ročník kolkového
turnaja košického kraja. Na turnaji sa zúčastnili členovia SZTP z košického kraja
a to súťažné družstvá z okresov Spišská
Nová Ves, Košice a Trebišov.
Na tvárach súťažiacich bolo vidieť
úsmev a odhodlanie zabojovať o svoj tím
a samozrejme aj zvíťaziť.

Ocenení si víťazné poháre prevzali od
primátora mesta Trebišov PhDr. Mareka
Čižmára.

Kategória družstvá:
1. miesto: OC SZTP Trebišov
2. miesto: OC SZTP Spišská Nová Ves
3. miesto: OC SZTP Košice‑Čaňa

Po krásne strávenom športovom dni
sa účastníci lúčili s tým, že o rok, na
5. ročníku sa opäť stretneme.
predseda OC SZTP Trebišov,
Fazekašová Zuzana

Spomienky na Oravu
Základná organizácia Slovenského
zväzu telesne postihnutých č. 12 v Leviciach zorganizovala pre svojich členov
v dňoch 24.–25. 7. 2021 dvojdňový poznávací zájazd na Oravu.
Našou prvou zastávkou bol Budatínsky hrad, kde si účastníci individuálne
prezreli historické hradné expozície, drotársku expozíciu, kaplnku, vystúpili do
hradnej veže, alebo relaxovali v rozsiahlom parku na lavičkách pod majestátnymi
platanmi. Presunuli sme sa do Námestova, kde nás po chutnom obede na Ranči
u Edyho autobus vyviezol v neďalekej obci
Klin na kopec Grapa, kde je v nadmorskej
výške 686 m. umiestnená kópia sochy
Ježiša Krista z brazílskeho Ria de Janeiro. Preto je toto miesto pomenované výstižne Rio de Klin. Návštevníci si mohli
prezrieť kaplnku milosrdenstva, sochu
modliaceho sa pápeža Jána Pavla II., 14
zastavení Krížovej cesty zoradených na
čelnej stene pred sochou, prekrásny výhľad na Oravskú priehradu a okolité kopce a v neposlednom rade obdivovať 9‚5 m

vysokú sochu spasiteľa s rozpaženými
rukami, ktoré ochraňujú celú Oravu. Je
to prekrásne miesto pokory, rozjímania
a relaxu duše. Následne sme sa ubytovali
v hoteli Studnička blízko brehov Oravskej
priehrady.
Na druhý deň po bohatých raňajkách
sme absolvovali 1‚5 hodinovú plavbu
po Oravskej priehrade s prestávkou
na Slanickom ostrove umenia s odborným komentárom. Nasledovala cesta
do Tvrdošína, kde sme si prehliadli
krásny drevený kostol všetkých svätých s odborným
výkladom. Počas
osobného
voľna
niekoľkí účastníci navštívili individuálne Galériu
Márie Medveckej,
kde má vystavené
svoje obrazy aj jej
manžel Ctibor Belan, pochádzajúci
Rio de Klin
z Levíc. V popolud-

ňajších hodinách sme naše putovanie po
tomto prekrásnom kúte Slovenska zavŕšili relaxom na termálnom kúpalisku Meander park Oravice. Domov sme sa vrátili
vo večerných hodinách plní dojmov a zážitkov z uplynulých dvoch dní.
Tento výlet by sme nemohli uskutočniť bez finančného príspevku z rozpočtu
mesta Levice, ktorým sme vedeli pokryť
náklady na dopravu. Ďakujeme.
Zita Müllerová

Foto: Josef Müller
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Členovia ZO SZTP a ZO
JDS v Partizánskej
Ľupči spoznávali
kultúrne pamiatky
Oravy

R

ada ZO SZTP v spolupráci s Výborom ZO
JDS v Partizánskej Ľupči zorganizovali
28. 7. 2021 poznávací výlet za kultúrnymi
pamiatkami Oravy. Výletu sa zúčastnili aj
členovia ZO JDS TESLA Liptovský Hrádok
s predsedníčkou Alenou Kováčovou. Predpoludním sme absolvovali plavbu loďou na
Oravskej priehrade, kde sme videli Vtáčí ostrov, prezreli sme si Slanický ostrov
umenia uprostred Oravskej priehrady, kde
sú lokalizované stále expozície tradičného ľudového umenia zo zbierok Oravskej
galérie. Tu sa narodil a má umiestnenú
sochu okrem iných významných dejateľov
z Oravy aj významný slovenský jazykovedec, prvý kodifikátor spisovnej slovenčiny,
ústredná postava Slovenského učeného
tovarišstva Anton Bernolák.Potom sme
sa presunuli do jednej z najväčších turistických atrakcií severného Slovenska na

Oravský hrad, kde sme si prezreli budovy
a interiér hradu nesúci črty románskeho
slohu, gotiky, renesancie, baroka i moderných slohov. Hrad je totiž stále živý komplex, ktorého vývoj sa dodnes nezastavil
a stále je na ňom, čo obdivovať. Po malom
občerstvení sme sa presunuli do ďalšej
pamätihodnosti Oravy – Múzea oravskej
dediny, ktoré je umiestnené v prekrásnom
prírodnom prostredí v podhorí Roháčov.
Viac ako 50 stavieb ľudovej architektúry
je tu rozostavených v niekoľkých celkoch,
ktoré pripomínajú jednotlivé časti Oravy.
Dolnooravský rínok, Hornooravská ulica,
Goralské lazy. Počasie nám prialo. Bol to

Základná organizácia Slovenského zväzu
telesne postihnutých Partizánska Ľupča
hodnotila rok 2020

P

redseda Július Sokol privítal prítomných
a hostí starostu obce Bc. Ladislava Balážeca, predsedu LKPS v Partizánskej Ľupči
Ing. Štefana Banerta. Predniesol Program,
ktorý bol jednomyseľne schválený. V oficiálnej časti boli ďalej vyhodnotené Správa
o činnosti, Správa o hospodárení a Správa
kontrolnej komisie. Schválené boli Plán
práce na rok 2021, Rozpočet na rok 2021.
V diskusii vystúpili starosta obce a predseda LKPS, ktorí poďakovali Rade a celej ZO
SZTP za činnosť v roku 2020 a prisľúbili finančnú resp. materiálnu pomoc aj naďalej.
Predseda vo svojom diskusnom príspevku
pripomenul, že činnosť organizácie je úzko
prepojená so ZO JDS ‚nakoľko 90% členov
je organizovaných v oboch organizáciách. Skonštatoval, že aj napriek neľahkej
situácii spôsobenej pandémiou Covid 19
a následne prijatými Opatreniami, sa Rade
ZO SZTP podarilo zabezpečiť v roku 2020
činnosť v zmysle Plánu činnosti a zorganizovať akcie pre svojich členov. Uskutočnili
sa: Výbor ZO SZTP, ktorý zasadal pravidelne 1. pondelok v mesiaci, mimo obdobia,
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keď boli v účinnosti Opatrenia, VČS vo
februári, kde bol zvolená Rada na ďaľšie
4 ročné obdobie s pripomenutím si MDŽ,
Športové hry spolu so ZO JDS, v Júli sa
uskutočnilo Výjazdové zasadnutie OR
SZTP s posedením pri guláši na chate
PZ Ľupčianka, za poskytnutie priestorov
im patrí poďakovanie, zúčastnili sme sa
Športových hier ZO SZTP v Liptovskom
Hrádku, predseda sa zúčastnil 3. ročníka
celoslovenskej výstavy fotografii“ Svet
ako ho vidíme My“ v Dome kultúry Dolný
Kubín, kde prezentoval svoje fotografie
za ktoré dostal Diplom. Zúčastnili sme sa
spomienky na 76. výročie SNP, kladenia
vencov v obci a regionálnych oslavách na
Podbanskom, organizovaná bola pedikúra, uskutočnili sme poznávací výlet do
Červeného Kláštora spojený s plavbou na
pltiach po Dunajci spolu so ZO JDS. Predseda pravidelne propagoval činnosť našej
ZO SZTP príspevkami v celoslovenských
novinách TP+TP ako aj v obecných novinách Ľupčasopis. Predseda Július Sokol
vykonáva funkciu predsedu OR SZTP

zaujímavý výlet na ktorom sme spoznali
krásy ako aj súčasnosť Oravy. Ľudia boli
spokojní a tešia sa na ďaľšie akcie.
Július Sokol

v Liptovskom Mikuláši a je aj členom KR
SZTP v Žiline. Anna Jacková bola členkou
Kontrolnej komisie pri OR SZTP v Liptovskom Mikuláši. Záverom sa predseda poďakoval za prácu členom Rady, Obecnému
úradu Partizánska Ľupča na čele so starostom Bc. Ladislavom Balážecom s pracovníčkami OcÚ p. Marike Adamčiakovej
za priestory, ktoré nám pripravovala po
celý rok, Miroslavovi Hladišovi s pracovníkmi za technické zabezpečenie priestorov na akciu ŠH ako aj aktívnym členom,
ktorí nám pomáhali pri akciách a za dotáciu na činnosť v zmysle našej žiadosti, ako
aj mimoriadny príspevok, ktorý venovala
vináreň pod Lipami Braňa Javorku k dispozícii starostovi a ten nám daroval čiastku 100 €, ďalej Lesnému komposesorátu
PS v Partizánskej Ľupči za finančnú podporu. Poďakovať sa treba aj predsedovi ZO
SZPB Mgr. Pavlovi Murtínovi za spoluprácu. Výboru ZO JDS za spoluprácu. Po skončení oficiálnej časti starosta obce Bc. Ladislav Balážec prítomných informoval
o nákladoch, spôsobe veľkej rekonštrukcie budovy a areálu futbalového štadióna,
a previedol ich po zrekonštruovaných
priestoroch. Na záver si všetci pochutili
na výbornom guláši, ktorí pripravili Miro,
Juro Adamčiakovci s Mirom Hladišom.
Július Sokol

Výlet do Gabčíkova a Komárna
D
lho očakávaný výlet do Gabčíkova
a Komárna, ktorý sme mali naplánovaný ešte vlani, nám prekazila druhá
vlna epidémia Covid – 19. Nakoniec sa
nám ho podarilo uskutočniť po uvoľnení
nariadených opatrení tento rok 19. júna
2021.
V sobotu v ranných hodinách sa 44
prihlásených členov ZO SZTP v Ivanke
pri Dunaji vybralo na poznávací výlet.
Prvou zastávkou bolo mesto Gabčíkovo, ktoré sa stalo vyhľadávanejším po
výstavbe a spustení Vodného diela na
rieke Dunaj v roku 1992. Objednaná
vyhliadková okružná plavba loďou Morava cez plavebné komory bola
zážitkom. Pri prvom vstupe lode
do plavebnej komory sa zatvorili
vráta a hladina vody stúpla až na
úroveň výpustu. Pri spiatočnom
okruhu do plavebnej komory hladina vody klesla, vráta sa otvorili
a my sme sa vrátili späť do prístavu. Počas plavby sa robili fotky,
nahrávalo sa a vypočuli sme si
zvukový záznam o výstavbe tejto priehrady. Niektorí z nás tu
už síce boli, oprášili si spomienky a pre ostatných to bol nový
zážitok. Atmosféru na začiatku
mierne narušilo meškanie kapitána lode, ale nakoniec, všetko
bolo tak, ako malo byť. Túto maličkosť vynahradil veľmi chutný
a sýty obed.

Druhá polovica výletu patrila mestu
Komárno a jeho Národnej kultúrnej pamiatke – Pevnosti.
Z historického hľadiska je rozdelená
na starú a novú Pevnosť a v minulosti
bola nedobytná. Symbolizuje to aj nápis na kamennej tabuli „NEC ARTE, NEC
MARTE“ (Ani ľsťou, ani silou). Slúžila na vojenské účely, no až v roku 2003 ju mesto
Komárno odkúpilo, síce v zlom stavebno –
technickom stave, ale podľa možností sa
snažia o jej záchranu.
Prešli sme sa centrom mesta, ktoré je
jedinečné Nádvorím Európy. Je to pekne
riešený komplex budov charakterizujú-

cich architektúru 36 krajín a regiónov
Európskej kultúry.
Keďže čas už pokročil, po príjemnom
občerstvení sme sa vydali na spiatočnú
cestu domov. Myslím, že výlet bol zaujímavý, a na to, že teplota v tento deň dosahovala okolo 35 °C, sme to zvládli na
jednotku.
Ďakujem všetkým za účasť na tomto
výlete a do skorého videnia zase nabudúce.
Vaša Jarka
ZO SZTP Ivanka pri Dunaji
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šípky:

plávanie:

slalom vozíčkarov

muži: 1. Adamišin Milan
2. Mikolaj Anton
3. Blaho Štefan

muži: 1. Miroslav Šidlo
2. Tamáš Benjamin
3. Magula Pavol

muži: 1. Jakus Eugen
2. Dovhun Milan
3. Adamišin Milan

ženy: 1. Namešanská Alena
2. Hamacková Terézia
3. Jakusová Judita

ženy: 1.Učňová Miroslava
2. Namešanská Alena
3. Tökölyová Eva

ženy: 1. Krajčovičová Margita
2. Vrábľová Monika
3. Mašľárová Božena

Rekondično–
relaxačný pobyt
v kúpeľoch Bojnice

Sociálna rehabilitácia Hokovce

A

ko každý rok, aj v roku 2021 sa naši
členovia ZO SZTP č. 47 v Dunajskej
Strede zúčastnili sociálnej rehabilitácie
v Hokovciach.
Mali sme obavy, či sa nám táto akcia
podarí z dôvodu pandémie COVID−19,
ale predsa nám to vyšlo. Prihlásilo sa 43
členov + 3 deti, z toho 25 + 1 dieťa išli
autobusom, ktorým disponuje majiteľ
hotela Park p. Piri Štefan. Počas pobytu sme absolvovali 10 procedúr, využili
možnosť kúpania v bazéne v rámci areá-

lu hotela, vnútorný bazén, saunu. Zorganizovali sme poobedňajšiu pešiu túru do
Dudiniec v počte 18 členov.
Taktiež ako každý rok aj tento sme
mali posedenie a večeru v pivnici, ktorá bola spojená spevom pri harmonike
a koštovke vína. Táto akcia sa ale uskutočnila nie v pivnici ale vo veľkej reštaurácií hotela z dôvodu epidemiologických
opatrení.
Táto akcia by sa nemohla uskutočniť, keby členovia rady v rámci výzvy

Mesta Dunajská Streda nevypracovali
projekt v rámci programu „Podpora všeobecne prospešných služieb, všeobecne
prospešných účelov a verejnoprospešných účelov v roku 2021“ a následne
komisia schválila dotáciu, za účelom
úspešného priebehu sociálnej rehabilitácie pre členov a tým aj zlepšenie ich
zdravotného stavu.
Dúfame, že sa nám podarí táto akcia aj v budúcom roku, termín už máme
dohodnutý a záleží iba ako sa vyskytne
situácia v rámci pandémie.
Eugen Jakus – predseda ZO SZTP č. 47

zoznam výhercov celoslovenských športových hier v Hokovciach

N

a podporu zdravia našich členov sme
organizovali v dňoch 18. 7. 2021–
24. 7. 2021 týždenný rekondično– relaxačný pobyt v kúpeľoch Bojnice v LD
Lysec, ktorý sa stretol s dobrým ohlasom. Absolvovali sme rôzne procedúry
predpísané lekárom. V peknom prostredí
bojnických kúpeľov sme v rámci rehabilitácie chodili na prechádzky do parku
a absolvovali sme pitnú kúru liečivou
vodou. Tento pobyt sa uskutočnil vďaka
dotácii Mesta Leopoldov, Mesta Hlohovec
a JAVYS Jaslovské Bohunice.
Zdenka Karabová
predsedníčka SZTP, ZO Leopoldov

Rekreačný pobyt členov ZO SZTP Leopoldov

Č

hod granátom:

streľba zo vzduchovky:

bowling:

muži: 1. Sokol Július
2. Magula Pavol
3. Fehér Ferenc

muži: 1. Adamišin Milan
2.Dovhun Milan
3. Magula Pavol

muži: 1. Křivánek Jozef
2. Magula Pavol
3. Adamišin Milan

ženy: 1. Učňová Miroslava
2. Hamacková Terézia
3. Karkošková Eliška

ženy: 1. Tökölyová Eva
2. Namešanská Alena
3. Učňová Miroslava

ženy: 1. Steckerová Miroslava
2. Učňová Miroslava
3. Poláčková Mária
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lenovia SZTP, ZO Leopoldov v rámci projektu „Kultúrne aktivity a poznávanie Slovenska“ sa v dňoch 10.–13. 8. 2021 zúčastnili
rekreačného pobytu v hoteli Kontakt Wellness
Stará Lesná. V rámci pobytu sme spoznávali
krásu našich veľhôr, tí zdatnejší sa vybrali aj
na náročnejšie výstupy, menej zdatní sa vybrali
na prechádzku okolo Štrbského Plesa.
Po túrach sme relaxovali vo wellness, kde
sme si užívali jacuzzy, vírivky, sauny.
K dobrej pohode prispeli aj spoločné debaty
a posedenia pri kávičke na letnej terase.
Domov sme sa vrátili spokojní a s peknými
spomienkami.
Tento pobyt sme realizovali vďaka dotácii
Trnavského samosprávneho kraja.
Zdenka Karabová
predsedníčka SZTP, ZO Leopoldov
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Krúžkobranie

Výročná členská schôdza sa konala
v priestoroch Drevokupu. Je to veľká sála,
ktorá vyhovovala protipandemickým
predpisom a ľudia sa na nej zúčastnili
vo veľkom počte. Aj tu si po prerokovaní
schváleného programu členovia užili aj
ďalšiu časť programu a to posedenie s jubilantami, na ktorom predseda ZO SZTP
pán Buzák a predsedníčka OC pani Haluzová rozdávali malé darčeky a kvety. Ešte
si stihli na dvore Klubu dôchodcov na Majeroch urobiť aj opekačku a chystajú sa na
ďalší rekondičný pobyt do Jána, pravda ak
to situácia dovolí.

Dňa 11. augusta som z Mestského
kultúrneho strediska Rajec dostala email, v ktorom okrem iného stálo:
„Krúžkobranie“, ktoré sa v Rajci
uskutoční po prvý krát a to 29. 8. 2021
od 15:00, predbežne do 18:00 hod. Podujatie je určené na prezentáciu svojej činnosti pre všetky komunity, ktoré vykonávajú svoju činnosť na území Rajca ako
školy, škôlky, športové kluby, občianske
združenia, unikátne prevádzky, neziskové organizácie, či iné komunity.
Kovidový – už druhý – rok. Podujatia,
súťaže, stretnutia v obmedzenom množstve. Komunikujeme síce, informujeme
sa o aktualitách, stretávame sa vonku
v malých skupinách, ale inak nič moc –
vravím si. Témy debaty sa končia pri záhradkách, liečení a zdravotných problémoch.
Známa ruská bylinkárka sa lekárov
pýtala, prečo liečia mŕtvymi tabletkami. Argumentovali, že aj suché byliny sú
mŕtve. Sú, odpovedala ale suchou trávou
sa živý dobytok a je z neho úžitok. Zo
suchého semena vyrastie kvitnúca rastlina, potom má plody. Živé sa musí liečiť
živým. Zaujali ma tieto názory.
Zdravotné problémy máme takmer
všetci a takmer všetky členky nášho

združenia pestujú alebo zbierajú liečivé
byliny. Dokonca z nich vyrábajú sirupy,
tinktúry, miešajú čaje a aj likéry.
Nebolo ich treba veľmi presviedčať.
Zúčastnili sme sa s prezentáciou výrobkov a bylín, ktoré sme vyrobili, vypestovali, pozbierali a spracovali. Veľmi nás
prekvapil záujem o prezentáciu zo strany
účastníkov a aj návštevníkov podujatia.
Potešilo aj plánovanie našich čle-

niek – že čo všetko vylepšíme na budúci
rok pri organizovaní Krúžkobrania 22.
Celé popoludnie pršalo, ale vraj dážď
nemôže byť prekážkou.
Mgr. Daniela Durajová
predsedníčka ZO SZTP Rajec

ZO SZTP to mala toho roku ťažké. Veď
ani rada sa nemohla spolu schádzať preto,
že v priestoroch na Riadku bolo zriadené
testovacie centrum. A tak sa po uvoľnení
protikovidových opatrení naši členovia
vybrali na rekondičný pobyt do Piešťan
a to v čase od 29. 6. do 4. 7. 2021. Že si
pobyt spolu užili bolo vidno aj na spokojných tvárach 21 účastníkov, ktorí si boli
v peknom prostredí oddýchnuť.

Edita Haluzová predsedníčka
OC SZTP Ružomberok

OC SZTP Žilina

H

O
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ktoré sa konalo na dvore fary na Lúčkach. Akcia bola vydarená a deti si robili
program dlho do večera.

Aktivity v OC SZTP Žilina

Zo života OC SZTP
Ružomberok
kresné centrum SZTP Ružomberok
sa aj počas kovidovej pandémie podľa svojich možností snažilo organizovať
svoju činnosť a stretávať sa so svojimi
členmi. Samozrejme sa zapojilo aj do akcií, ktoré usporiadalo RC a to zúčastnilo
sa svojimi prácami na výstave „Svet ako
ho vidíme my“ v Sabinove a aj na výstave
fotografií „Tak to vidíme my“ v Trebišove.
Na začiatok môjho príspevku však
musím oznámiť smutnú správu: Naše
rady opustil po dlhej a ťažkej chorobe
dňa 4. 7. 2021 pán Ján Binder, dlhoročný
predseda ZO SZTP. Bola to svojská osobnosť a spolupráca s ním nebola vždy príjemná a ľahká, ale nedá sa mu uprieť, že
počas rokov vo funkcii predsedu ZO urobil pre organizáciu veľmi veľa. A členovia
zväzu budú na neho s úctou spomínať.
„Česť jeho pamiatke!“

Lúčkach. Na stretnutia s členmi tejto
organizácie sa vždy veľmi teším. Cítim
pri nich veľa pozitívnej energie a nefalšovanú radosť z každého ich stretnutia.
Toho roku sme sa stretli iba pár krát a to
na výročnej členskej schôdzi, ktorú zorganizoval výbor v prírode, v Čutkovskej
doline a po oficiálnej časti si deti zašli
pozrieť stánok remeselníckej výroby –
konkrétne u výrobcu fujár z Brezna, ktorý im vysvetlil celý proces výroby píšťal
a fujár a niektoré deti sa aj do výroby
zapojili. Ružičky sa spolu stretli ešte aj
19. 8. 2021 na batôžkovom posedení,

Blíži sa čas odloženého a znovu naplánovaného zjazdu SZTP v Hokovciach.
Za našu organizáciu bola podľa predpisov o pandémii odporučená pani Mária
Poláčková, predsedníčka Okresnej revíznej komisie.Držme si palce, aby sa
náš zjazd v termíne podarilo uskutočniť.
A možno si budeme môcť v budúcom čísle
TP’TP prečítať zaujímavé články o tomto
stretnutí.

V našom OC pôsobia dve základné organizácie. Prvá je ZO SZTP Ružomberok
a druhá ZO SZTP Ružičky, v ktorej pôsobia telesne postihnuté deti a ich rodičia.
Chcem zdôrazniť, že svoju činnosť vykonávajú v nepriaznivých podmienkach,

keďže nemajú už roky priestory na stretávanie sa a vždy musia hľadať možnosť
ako sa spolu stretnúť, či už v priestoroch
Baptistického kostola, alebo vo voľnej
prírode, či ako naposledy im poskytla
svoje priestory Rímskokatolícka fara na

neď po uvoľnení prísnych pandemických opatrení sa v Turčianskych Tepliciach konalo zasadnutie okresnej rady.
Počas pandémie boli všetci predsedovia
ZO oboznamovaní mailami o všetkých informáciách z RC o pripravovanom MDOZP
a hlavne o Zjazde SZTP. Veľmi zodpovedne pristupovali i k pripomienkovaniu Stanov SZTP, niektorí mailami a i na stretnutí.
Na zasadnutí sa doterajší predseda
OC Jozef Capek vzdal zo zdravotných a rodinných dôvodov funkcie, ktorú zastával
dvadsať rokov. Patrí mu veľká vďaka za
všetko, čo pre postihnutých vykonal. Na
post predsedu a štatutára OC bola zvolená Daniela Durajová Mgr., ktorá je predsedníčkou ZO Rajec. Všetci jej želali veľa
síl a trpezlivosti v práci s telesne znevýhodnenými občanmi. Dlhé roky pracovala
v oblasti špeciálneho školstva a zaklada-

la najskôr ZŠ a potom učňovskú školu pre
telesne postihnutú mládež a neskôr i pre
mentálne postihnutých. Na poste riaditeľky dosahovala veľmi dobré výsledky.
Preto veríme, že bude pre OC prínosom,
čo vlastne dokazovala doteraz svojou činnosťou v ZO Rajec.
OC organizuje pravidelne dvakrát do
roka kurzy sociálnej rehabilitácie v Turčianskych Tepliciach. Tento rok sme mali
zadaný termín v máji, ale… bola pandémia. Nesmierne nás potešilo, keď nám
majiteľ penziónu oznámil zmenu termínu
a hneď po otvorení aquaparku sme mohli
nastúpiť. Samozrejme, že sme museli dodržať prísne hygienické opatrenia v penzióne i v aquaparku. Počet bol o niečo nižší, ale to neubralo na programe a nálade.
Ráno sme začínali rozcvičkou (účasť na
nej je vždy dobrovoľná a vždy sa jej zú-

častní väčšina účastníkov). Po raňajkách
nasledujú procedúry v penzióne – masážne kreslo, lehátko, prístrojová masáž
chodidiel a ramien. Súčasne je skupinové
cvičenie. Po návrate z aquaparku, obede
a odpočinku bývajú športové hry, vychádzky v kúpeľnom parku, návšteva galérie Galandu. Nemohol chýbať ani tradičný vedomostný kvíz, ktorý sa teší veľkej
obľube. Tentokrát to boli témy – Lekáreň
na dosah ruky a Slovenské svetové rarity.
Najviac bodov získali manželia Strhákovci z Bytče.
V športe (boli dve športové popoludnia) bodovali najviac J. Vojtek, V. Šuštiak,
J. Šupica (ZO Terchová), C. Klimik (Žilina
Vlčince) a ženy A. Strháková, V. Machciníková (Štiavnik, mimochodom 84-ročná), A. Holáníková (Dlhé Pole) a ŤTP
K. Lesková.
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Z činnosti Základnej organizácie č. 41
SZTP Spišská Nová Ves

A
Jesenné športové hry OC SZTP

A

ko už je tradíciou, väčšinu našich
akcií poriadame v dennom centre Žilina – Bytčica. Ani tentokrát to nebola výnimka. Po roku sa stretli športovci z piatich ZO na jesenných športových hrách.
Bolo príjemné pozorovať, s akou radosťou
privítali každého prichádzajúceho. Stretli
sa po roku a boli šťastní, že sú tu.
Súťažilo sa v troch disciplínach, muži,
ženy a ŤTP.
Boolball: J. Vršanský (Žilina Vlčince),
D. Durajová (Rajec), ŤTP J. Kasman
(Rajec)
2. miesto: A. Ballayová (Bytča),
ŤTP I. Mičech

Diskgolf: J. Šuták (Bytča), V. Berešíková
(Terchová), ŤTP R. Jakubček (Žilina
Vlčince)
2. miesto: V. Mičechová (Žilina Vlčince),
ŤTP E. Mináriková (Žilina Vlčince)
Hod kukuričnými vreckami: J. Papík
(Bytča), M. Lazarová (Terchová), ŤTP
J. Kasman
2. miesto: J. Husárová (Bytča), ŤTP
R. Jakubček

Víťazom blahoželáme. Vyhrali však
všetci, ktorí prišli. Na záver si všetci pochutnali na dobrom frgáli.

ZO SZTP Štiavnik

Č

lenovia ZO SZTP v Štiavniku majú jednu závideniahodnú výhodu. Ako jedna z mála základných organizácií majú
svoje priestory, ktoré môžu bez obmedzenia využívať. Ale o tom v budúcom čísle.
Rada organizácie sa „schádzala“ i počas pandémie konferenčne telefonicky.
Hneď po uvoľnení situácie začali členky
cvičiť v posilňovni v ZŠ, kde majú prístup

viackrát do týždňa. VČS sa uskutočnila
hneď v júni a o pár dní po nej dvakrát
posedenie s jubilantmi za minulý i tento
rok. Bolo to veľmi milé a jubilanti boli
prekvapení, že neboli, i napriek pandémii
ukrátení.
V júli bolo vynikajúce posedenie v horách u Šútorku spojené so športovými
hrami. V auguste usporiadali relaxač-

ný výlet do Dunajskej Stredy zameraný
hlavne na kúpanie. V rámci vzdelávania
členov sa zúčastnili hry „Finančná sloboda“ a „Finančná sloboda2“ na obecnom
úrade.
Pri všetkých akciách prísne dodržiavali hygienické nariadenia.

a tak sme sa presunuli do priestorov kultúrneho domu. To nám však neubralo na
nálade. Pocit, že sme sa mohli stretnúť po
roku so známymi a priateľmi nepokazil
ani dážď a atmosféra bola vynikajúca. Súťažilo sa v troch disciplínach, muži, ženy
a ťažko postihnutí.

Boollball najlepšie zvládli P. Korbel,
D. Rovňaníková a M. Klukáňová a druhí
boli J. Barčíková a B. Korbelová.
Lopta najlepšie poslúchala opäť
P. Korbela a K. Vrščanskú a J. Solára.
Nešlo iba o umiestnenie. Zvíťazili
všetci, ktorí prišli.

V hode taniermi na cieľ boli najlepší
P. Korbel a B. Korbelová a E. Kullmanová,
druhí V. Barčíková a v. Mičudová.

Marika Antalová, OC a ZO SZTP Žilina
a Ľudmila Pláňavská,
predsedníčka ZO SZTP Štiavnik

ZO SZTP Žilina Vlčince

V

auguste sa členovia našej ZO už
tradične zišli v dennom centre Žilina – Bytčica. Zhodnotili činnosť za uplynulé, nie dobré obdobie a pripravili plán
do konca roka. Ako ho splníme, ukáže
čas. V rade nenastali zmeny. Účasť bola
trochu ovplyvnená strachom členov zo
zhromažďovania sa, ale i dovolenkovým
obdobím.
Počasie nám neprialo, neprestajný
dážď nám prekazil športové hry vonku,
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ko sme vás už milí priatelia informovali na začiatku roka 2021, Rada Základnej organizácie č. 41 SZTP v SNV odsúhlasila plán práce na tento rok. Zatiaľ
sa nám ho darí plniť, aj keď pretrvávajúca
pandémia nám našu prácu neustále sťažuje. Najväčší záujem medzi členmi je
o rekondičné pobyty, ale snažíme sa zapojiť aj do iných aktivít nielen na úrovni
kraja ale aj na celoslovenskej úrovni.
Dňa 9. 8. 2021 sa konal kolkový turnaj košického kraja aj za účasti členov
našej Základnej organizácie č. 41 v Trebišove. Záštitu nad turnajom prevzal
primátor Trebišova PhDr. Marek Čizmár.
Organizátorom turnaja bolo Okresné centrum SZTP Trebišov na čele s jeho predsedníčkou pani Fazekasovou. Súťažilo sa
v kategóriách družstvá a jednotlivci.
V kategórii „družstvá“ sa na prvom
mieste umiestnilo družstvo z Trebišova,
na druhom mieste skončilo družstvo zo
Spišskej Novej Vsi a tretie miesto obsadilo družstvo z Košíc, m.č. Čaňa.
V kategórii „jednotlivci – muži“ prvé
tri miesta obsadili spišiaci a to v nasledovnom poradí: I. miesto Vladimír Kunzo,
II. miesto Vladimír Drevko a III. miesto
Emil Jasečko.
V kategórii „jednotlivci – ženy“ všetky
tri miesta obsadili súťažiace z Trebišova,
menovite Žaludeková Katarína, Šimková
Anna a Borbélyová Berta.
Po skončení športového dňa sme sa
poďakovali organizátorke za pekný športový deň, rozlúčili sa a popriali si šťastnú
cestu domov.

Ďalším podujatím bol bowlingový turnaj v Košiciach m.č. Čaňa, kde sa súťažilo
v trojčlenných družstvách. Z okresu Spišská Nová Ves sa zúčastnili dve družstvá.
V celkovom hodnotení Spišská Nová Ves
obsadila druhé a štvrté miesto. Po súťaži
sme si posedeli pri občerstvení a gulášu.
Na záver sme sa rozlúčili a popriali všetko dobre. Už teraz sa tešíme na ďalšie akcie, ktoré sa budú konať v Košickom kraji.

predpísaných procedúr sme mali možnosť
využiť bazén, vírivku a saunu. Vo voľnom
čase sme si mohli posedieť na terase alebo v spoločenskej miestnosti pri hudbe.
Mali sme šťastie, že počas nášho pobytu
boli otvorené výstavy liečivých kameňov
a paličkovanie v prírode, o ktorých bol
veľký záujem medzi našimi členmi.
Ako to už býva dobrým zvykom, pri
odchode sme si urobili spoločnú foto-

Základná organizácia č. 41 organizovala pre svojich členov rekondično – rehabilitačný pobyt v liečebnom dome Poľana v Brusne v termíne 13.–19. 9. 2021.
Zúčastnilo sa ho 33 členov. Vzhľadom
na pretrvávajúcu pandemickú situáciu podmienkou účasti bolo, aby každý
účastník mal buď platný negatívny test
na COVID−19 alebo sa musel preukázať
potvrdením, že je zaočkovaný. Po absolvovaní vstupnej lekárskej prehliadky každý
účastník obdržal plán procedúr. Okrem

grafiu na pamiatku. Náš vedúci pobytu – predseda ZO č. 41 SZTP pán Pavol
Drevko – oboznámil prítomných s ďalšími
plánovanými aktivitami v roku 2021 a na
záver pobytu sme sa mu poďakovali za
zabezpečenie a bezproblémový priebeh
tohto krásneho a príjemného rehabilitačného pobytu.
Vladimír Drevko
podpredseda
Základnej organizácie č. 41 SNV

Anna bál posedenie

N

aši členovia Slovenského zväzu telesne postihnutých Okresné centrum Humenné sa stretli na Anna bále
posedení v Stakčíne, aby si zaspomínali
a zaspievali v kruhu dobrých priateľov.
Tí odvážnejší si aj zatancovali pri dobrej
hudbe, ktorú nám zahral Viktor Hnát zo
skupiny ART.
OC SZTP Humenné
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Blahoželáme
Naši jubilanti v Trenčíne
Dňa 17. 11. 2021 sa dožíva krásneho
životného jubilea – 65 rokov – dlhoročný
člen Rady I.Základnej organizácie SZTP
v Trenčíne, pán František Čaja.

Všetko sa nedá vypovedať,
čo len chceme priať.
Prajeme to najkrásnejšie,
čo len život môže dať!

Ľutina
50 členov SZTP ZOč.31 Humenné
sa dňa 15. 7. 2021 vybrali na pútnické
miesto v Ľutine, kde sme si popozerali
okolie a zúčastnili sme sa aj bohoslužby
v Bazilike Zosnutia Presvätej Bohorodič-

„Žijeme naplno“
D

eň 22. 6. 2021 sme strávili športovo,
pod názvom „Žijeme naplno“ v rekreačnej oblasti na Sninských rybníkoch –
Vihorlat resort. No veruže bolo to naplno.
Po príchode predseda OC SZTP Humenné
Jozef Levko privítal hostí z KC SZTP v Prešove a to predsedníčku Annu Olejarovú
a p. Doleželovú, a samozrejme naších
členov zo Základných organizácii Snina,
Stakčín, Topoľovka, Udavské, Kamienka,
Zemplínske Hámre a Humenné. Po príhovore predsedníčky KC SZTP Prešov sme
si dali kávu a zajedli koláčik, ktoré pre
nás upiekla dcéra nášho predsedu p. Levka a išli sme si zašportovať. Súťažili sme
v 5 disciplínach a to šípky, kop do brány,
hod granátom, hod na kôš a najnovšia
disciplína florball.
Po športovaní sme mali chutný obed
a kávu. Predseda OC SZTP Humenné nás
oboznámil s aktivitami, ktoré budeme
robiť v priebehu mesiaca júl a august.
Poodmeňovali sme členov, ktorí obsadili 1., 2. a 3. miesto medailou, diplomom
a vecným darom. Vystúpil nám súbor
z Kamienky, zo Sniny a Zemplínskych
Hámroch.
Na záver sme ocenili predsedov Základných organizácii vecným darom
a ďakovným listom za ich dlhoročnú dobrovoľnú prácu a ďakovným listom a plaketou pre predsedov, ktorí ukončili svoju
prácu a ponechali mladším členom, ďakovným listom a plaketou IN MEMORIAL
p. Ďuraška z Humenného a p. Rudyho zo
Stakčína.
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ke a mali sme aj možnosť vyspovedať sa.
Cestou naspäť sme sa zastavili v meste Sabinov, kde sme navštívili múzeum.
Tam nám porozprávali o slávnom filme
„Obchod na korze.“

Po veselom programe
a samozrejme tombole, ktorá nesmela chýbať, sa predseda rozlúčil a všetci sme sa
odobrali s dobrým pocitom
domov.
Túto akciu sme robili
za pomoci mesta Humenné
a z rozpočtu Prešovského
samosprávneho kraja.
OC SZTP Humenné

ZO SZTP Humenné

Dňa 25. 10. 2020 sa dožíva krásneho životného jubilea – 70 rokov – dlhoročná členka SZTP, funkcionárka, prvá
podpredsedníčka SZTP, predsedníčka
Krajskej rady SZTP v Trenčíne, členka
Okresnej rady SZTP v Trenčíne a zároveň predsedníčka Základnej organizácie
SZTP č. 57 v Trenčíne, pani Elena Rónaiová.

Obom jubilantom srdečne blahoželáme. Zároveň ďakujeme za doterajšiu
prácu, ktorú vykonali v prospech telesne
postihnutých.
Ku blahoželaniu sa pripájajú
členovia RR SZTP
Redakčná rada TP+TP
Okresné centrum SZTP Trenčín
Krajské centrum SZTP Trenčín
a široká členská základňa

Spomíname
Dňa 4. 6. 2021 nás po dlhej a ťažkej chorobe opustil

pán Ján Binder,

predseda ZO SZTP Ružomberok.
Počas dlhých rokov vo funkcii predsedu ZO SZTP
Ružomberok urobil pre organizáciu veľmi veľa. Členovia budú
na neho s úctou spomínať.
Česť jeho pamiatke!

S hlbokým zármutkom
oznamujeme,
že nás navždy opustila dňa
29. 7. 2021
členka OKK pri OR SZTP
v Liptovskom Mikuláši
a podpredsedníčka ZO SZTP
v Partizánskej Ľupči,

pani Anna Jacková.
V mene všetkých členov jejďakujeme za celoživotnú prácu
v prospech hendikepovaných občanov.
Česť Tvojej pamiatke, ktorú si v srdciach zachováme navždy.
Július Sokol, predseda OC SZTP Liptovský Mikuláš

Republikové centrum SZTP oznamuje svojim členom, že
naše rady opustila bývalá predsedníčka Slovenského zväzu telesne postihnutých,

pani Mária Pattrmanová.
Česť jej pamiatke!

Život a smrť
nech nikdy nie si sám.
Tvoj odchod žije s nami
aj trízeň smútku
do nádejí prekvitá.
Ty žiješ v nás – my v Tebe.
Nie sme sami.
Dňa 26. 6. 2021 vo veku 82 rokov
opustil naše rady
dlhoročný, obetavý člen RR SZTP,
KR SZTP a OR SZTP v Trenčíne,
pán Milan Stuhl z Trenčianskych Teplíc.
Patrí mu úcta a vďaka za prácu, ktorú vykonal v prospech
všetkých telesne postihnutých. Hoci sám mal zdravotné problémy, pomáhal a bol im vzorom. Kto ste ho poznali, venujte mi
tichú spomienku.
Česť jeho pamiatke!
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VAŠA KRÍŽOVKA

Tajnička z 2/2021 – „Disciplína je cesta medzi cieľom a jeho dosiahnutím.” Jim Rohn
Výherkyňa (2/2021): Ľudmila Oborilová, Bratislava
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Výrok: (TAJNIČKA) Mark Twain

SUDOKU
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INZERCIA
Zdvíhacie Zariadenia
a úpravy áut pre ZŤp
Riešenia pre všetky typy architektonických bariér
Plošiny, výťahy, schodolezy, zdviháky
Bezplatné právne poradenstvo

Schodisková plošina

ARES

Bezplatný návrh a konzultácia u klienta

Záručný a pozáručný servis

Stoličkový výťah

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

Zvislá plošina

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

Úpravy automobilov

