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Vianočné prianie znie...
Prajem vám krásne, veselé a Milostiplné Vianoce.
Nech sú sviatkami plné lásky, pokoja a oddychu.
Nech sú vaše srdcia obklopené láskou všetkých blízkych
a žiari šťastím, jasne ako Betlehemská hviezda.
Nech pod stromčekom nájdete veľa darčekov,
ktoré vás pri srdiečku zohrejú a zažijete chvíle,
na ktoré budete vždy s úsmevom spomínať.
Sú časom, keď vám a vašim rodinám môžem len zaželať
pekné sviatky a veľa krásnych dni v roku 2022.
Vám, kolektívu Republikového centra SZTP,
všetkým našim členom SZTP v ZO SZTP v rámci Slovenska.
Jozef Křivánek
predseda Slovenského zväzu
telesne postihnutých,
Základná organizácia v Oščadnici
a predseda Okresného centra SZTP v Čadci

Nevzdali to

P

ripravovať celoslovenskú akciu
päťkrát a nevedieť, či ten piatykrát
je skutočne posledný, to si vyžaduje veľkú trpezlivosť a veľa síl. Dnešná
doba priniesla so sebou problémy, ktoré
sme predtým nepoznali. O čom píšem?
O našej predsedníčke Monike Vrábľovej
a riaditeľke Oľge Bohuslavovej, ktoré to
nevzdali. Pripravovali naozaj veľkú akciu pri príležitosti 30. výročia založenia
SZTP a Zjazd, ktoré mali byť vlani v marci a potom v júni a potom v septembri –

ale neboli. Aj tohtoročný júnový termín
padol. Konečne v septembri so stálymi
obavami pripravovali Zjazd a MDOZP.
Do poslednej chvíle hrozilo, že sa neuskutočnia. Ale podarilo sa. Ďakujeme.
Podobne na tom boli i organizátori
podujatia, OR Levice pod vedením Julky
Vrzalovej, na ktorých hlave boli všetky
starosti počnúc získaním chýbajúcich
finančných prostriedkov, vhodných
priestorov a všetkého, čo s týmito ak-

ciami súviselo a končiac prípravou krásneho kultúrneho večera. Pripravili prostredie, kde sme sa všetci cítili výborne.
Atmosféra bola pokojná, príjemná.
V mene účastníkov zo Žilinského
kraja patrí „ďakujeme“ všetkým, ktorí
sa o toto krásne podujatie zaslúžili.
Marika Antalová
predsedníčka KC SZTP Žilina

Komisárkou pre osoby so zdravotným postihnutím
zostáva Zuzana Stavrovská

D

ňa 3. 12. 2021 poslanci Národnej
rady (NR) SR zvolili za komisárku pre
zdravotne postihnuté osoby na šesťročné
volebné obdobie Zuzanu Stavrovskú.
Ako jedinú kandidátku na tento post
zo 140 prítomných poslancov ju podporilo 135 poslancov, nikto nebol proti, zdržali sa traja a dvaja nehlasovali.
Komisárka pre osoby so zdravotným
postihnutím sa podieľa na ochrane práv
osôb so zdravotným postihnutím podporou a presadzovaním práv priznaných
týmto osobám medzinárodnými zmluvami, ktorými je SR viazaná. Úlohou komisára je posudzovať na základe podnetu
alebo z vlastnej iniciatívy dodržiavanie
práv osôb so zdravotným postihnutím,
monitorovať dodržiavanie práv týchto
osôb najmä vykonávaním nezávislého
zisťovania plnenia záväzkov. Úrad komisárky robí výskumy a prieskumy na sledovanie stavu a vývoja v oblasti práv osôb
so zdravotným postihnutím.
Zuzana Stavrovská je historicky prvou komisárkou pre osoby so zdravotným
postihnutím na Slovensku. Prvýkrát ju
parlament zvolil v decembri 2015.
Slovenský zväz telesne postihnutých
v mene členskej základne srdečne blahoželá k novuzvoleniu a praje veľa osobných
a pracovných úspechov.
RC SZTP
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Celoslovenská výstava
„Tak to vidíme my“

V

Čadci v Kultúrnom dome sa
v dňoch 6. 10.–4. 11. 2021 uskutočnila celoslovenská výstava fotografii pod názvom „Tak to vidíme my“,
ktorú organizovalo Republikové centrum
Slovenského zväzu telesne postíhnutých
v Bratislave, Okresné centrum Slovenského zväzu telesne postihnutých v Čadci
v úzkej spolupráci s vedením Kultúrneho
domu v Čadci, pani riaditeľky Mgr. Lubici Kullovej, výtvarníčky Gabriely Muchovej a ostatným pracovníčkam KD. Záštitu nad výstavou prevzal primátor mesta
Čadce Ing. Milan Gura. Celkovo bolo vystavených stovka fotografii s rôznou tematikou. Pre veľký záujem návštevníkov
bol termín výstavy predlžený o týždeň.
Výstavou sme poukázali na aktívny prístup ľudí s telesným a ťažkým telesným
postihnutím k ich životu, obrazom ich
vnímania svojho okolia. Je to príležitosť
pre porovnanie, v čom majú ľudia s postihnutím pohľad na svoje okolie odlišný
a v čom totožný ako ostatná zdravá populácia. Výstava fotografických prác v prvom rade bola zameraná na bariéry, s ktorými sa boria osoby s ťažkým telesným
postihnutím ako aj na pohľad života okolo
nás zo samotného invalidného vozíka…
Touto cestou ďakujeme všetkým,
ktorí sa podieľali na uskutočnení samotnej výstavy, či to boli pracovníci Kultúrneho domu, členovia Okresného centra
Slovenského zväzu telesne postihnutých
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v Čadci, RTVS televízia z Banskej Bystrice, KTV - Čadca Terezii Turiakovej, Redakcii MY Kysuce a My Kysucké noviny,
RTVS rádio REGINA - stred. V závere veľká vďaka patrí samotným členom SZTP,
výtvarníkom, ktorí i cez svoje ťažké zdravotné postihnutie dokázali vytvoriť nádherné veci zo svojho života.
Každá pomoc je dobrá, ktorá má svoj
cieľ a pomôže zdravotne postihnutým.
Nezatvárajme oči, majme ich otvorené,
dívajme sa vôkol seba a zistíme, že tých,
ktorí potrebujú našú pomoc, je veľa. Keď
za človeka hovorí srdce, je to viac, ako
keď hovorí jazyk.
Jozef Křivánek,
predseda OC SZTP v Čadci

Nabrali sme
inšpiráciu
z výstavy
fotografií v Čadci

K

aždému čitateľovi je známy pojem
„Tak to vidíme my“. V tomto roku sa
konal 4. ročník a druhé kolo bolo na Kysuciach v Čadci. V rozľahlých priestoroch
kultúrneho domu bola nainštalovaná výstava a pôsobila veľmi dobrým dojmom.
Vernisáž bola už ovplyvnená „čiernym
okresom Čadca“ a preto bol počet prítomných obmedzený. Boli sme tam za náš
okres Žilina iba tri. Mrzelo nás, že ani počas trvania výstavy nemohli sme zorganizovať hromadný výjazd. Členovia mali
obavy o svoje zdravie. Bolo ich len niekoľko, ktorí sa zastavili pri súkromných návštevách. Je to veľká škoda.
Výstava bola veľmi hodnotná. Keď
som poštou dostala fotografie z nášho
okresu, ktoré boli vystavené, bolo mi ľúto
poslať ich hneď autorom. Napadlo mi, že
je ich dosť na to, aby sme si v jednotlivých
ZO, prípadne na školách alebo kultúrnych domoch v ich miestach pôsobenia
urobili minivýstavy fotografií.
Jednak sa ako zväz zviditeľníme, ale
hlavne môžeme takto inšpirovať našich
členov k aktivite v tomto smere. U členov okresnej rady sa tento návrh stretol
s úspechom a výstavu zorganizuje na budúci rok každá ZO v rámci svojich možností.

Marika Antalová
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novinky v legislatíve
Čo prinesie novela zákonníka práce od augusta 2022
Novela sa dotkne týchto oblastí:
1. doplnenie ustanovení týkajúcich
sa pracovnej zmluvy (napr. spresnenie podstatných náležitostí).
V súvislosti s pracovnou zmluvou pripravovaná novela navrhuje, aby sa v pracovnej zmluve povinne dohodli len je
všeobecné podstatné náležitosti, ktoré
vymedzuje § 43 ods. 1 Zákonníka práce,
bez ktorých by pracovná zmluva nevznikla. Novými podstatnými náležitosťami
pracovnej zmluvy majú byť aj identifikačné údaje zamestnávateľa a zamestnanca,
t. j. špecifikácia zamestnávateľa v rozsahu názov a jeho sídlo (ak je právnickou
osobou) alebo meno a miesto podnikania
(ak je fyzickou osobou), a špecifikácia zamestnanca v rozsahu meno, priezvisko,
dátum narodenia a miesto trvalého pobytu.
Ďalšie podstatné náležitosti pracovnej zmluvy budú (podobne ako sú v súčasnosti):
•
druh práce a jeho stručná charakteristika,
•
miesto výkonu práce (obec, časť
obce alebo inak určené miesto)
alebo miesta výkonu práce, ak
ich je viac, alebo pravidlo, že
miesto výkonu práce určuje zamestnanec,
•
deň nástupu do práce,
•
mzdové podmienky.
Novinkou bude aj zavedenie nového ustanovenia, ktorým sa určia náležitosti pracovnej zmluvy a písomná informácia zamestnávateľa pri výkone práce
mimo územia SR.

2. zavedenie novej informačnej povinnosti zamestnávateľa ohľadom
poskytovania informácií o pracovných podmienkach a podmienkach zamestnávania, ak ich neobsahuje pracovná zmluva (napr.
o spôsobe určovania miesta výkonu práce alebo hlavného miesta
výkonu práce, ak sú v pracovnej
zmluve dohodnuté viaceré miesta
výkonu práce, o výmere dovolenky
alebo spôsobe jej určenia a pod.)
3. rozšírenie, resp. spresnenie okruhu informácií, ktoré má zamestnanec dostať s cieľom, aby bola
zabezpečená požiadavka transparentnosti a predvídateľnosti vykonávanej práce,
4. ustanovenie práva zamestnanca žiadať prechod na inú formu zamestnania (pôjde o právo zamestnanca, ktorého pracovný pomer
trvá viac ako 6 mesiacov, podať
zamestnávateľovi žiadosť o prechod z určitej doby na pracovný
pomer na neurčitý čas alebo o prechod z pracovného pomeru uzatvoreného na kratší pracovných
čas na ustanovený týždenný pracovný čas),
5. ustanovenie poskytovania informácií aj v elektronickej podobe (pri poskytovaní informácií zo
strany zamestnávateľa zamestnancovi bude prípustná okrem
listinnej formy aj forma elektronická, za predpokladu, ak zamestnanec má k elektronickej podobe informácie prístup, môže si
ju uložiť a vytlačiť),
6. doplnenie a spresnenie ustanovení týkajúcich sa rovnováhy medzi
pracovným a súkromným životom
rodičov a osôb s opatrovateľskými povinnosťami (napr. inštitút
tzv. otcovskej dovolenky, možnosť žiadať flexibilné formy práce, ak ide o osoby, ktoré sa starajú
o deti) atď.
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Novela sa tiež dotkne viacerých iných
zákonov, ako napríklad zákona o štátnej
službe, zákona o rodičovskom príspevku,
či zákona o sociálnom poistení (navrhuje
sa umožniť súbežné čerpanie materského otcom aj matkou počas troch týždňov
v období šiestich týždňov od narodenia
dieťaťa).

Otcovská dovolenka
nebude novým inštitútom
Často skloňovanou zmenou je aj zavedenie pojmu otcovská dovolenka. Avšak
v praxi skôr pôjde o premenovanie rodičovskej dovolenky muža (podľa § 166
ods. 1 Zákonníka práce) na otcovskú
dovolenku muža. Nedôjde teda k zavedeniu úplne nového inštitútu, ale pôjde iba
o terminologickú zmenu a doplnenie niektorých s tým súvisiacich ustanovení.
V nadväznosti na to sa napríklad navrhuje priznať mužovi (zamestnancovi),
ktorý nastupuje na otcovskú dovolenku
ochranu pred skončením pracovného
pomeru v skúšobnej dobe, ktoré by bolo
motivované využitím práva na otcovskú
dovolenku rovnako ako je v súčasnosti
takáto ochrana priznaná matke do konca deviateho mesiaca po pôrode. Zamestnávateľ teda bude môcť skončiť pracovný
pomer v skúšobnej dobe nielen s matkou
do konca deviateho mesiaca po pôrode,
ale aj s mužom na otcovskej dovolenke,
avšak len písomne a vo výnimočných prípadoch, ktoré nesúvisia so starostlivosťou o narodené dieťa, s tým, že to bude
musieť náležite písomne odôvodniť, inak
bude skončenie pracovného pomeru neplatné.

© ekonomické oddelenie RC SZTP,
zdroj: MPSV aR SR

Nová úprava určovania výšky príspevkov
pri jednorazových peňažných príspevkoch
na kompenzáciu výdavkov spojených
s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP)
Ide o tieto kompenzačné príspevky:
•
na úpravu bytu,
•
na kúpu vozidla či pomôcky.

Legislatívna úprava počíta s maximálnou cenou vozidla 13.277,57
eura.

Osoby s najnižšími príjmami
by tak mali dostať kompenzáciu
v takmer plnej výške. Vyplýva to z novely zákona o peňažných príspevkoch
na kompenzáciu ťažkého zdravotného
postihnutia z dielne ministerstva práce,
ktorú v stredu schválilo plénum Národnej
rady (NR) SR.

Bol schválený aj pozmeňujúci návrh,
ktorý ma za cieľ rozšíriť taxatívny výpočet oprávnených žiadateľov, ktorým
môžu byť poskytnuté do užívania vrátené
funkčné pomôcky alebo funkčné zdvíhacie zariadenia. Cieľom je zahrnúť žiadateľov, ktorí sa vo svojej činnosti zaoberajú
pomocou osobám s ŤZP, poskytujú im zamestnanie a zdravotnú starostlivosť.

Pri cene pomôcky, či úpravy bytu alebo vozidla, budú po novom osoby s postihnutím:
• ktorých príjem nepresahuje životné minimum, dostať kompenzáciu
nákladov od 90 do 98 % v závislosti od výšky nákladov.
• ak je príjem osoby do dvojnásobku životného minima, kompenzácia je od 90 do 95 %,
• pri trojnásobku od 85 do 90 %,
• pri štvornásobku od 70 do 80 %
• a pri päťnásobku životného minima od 50 do 70 %.
Takisto od ceny a od príjmu závisí aj
percentuálna výška príspevku pri oprave
pomôcky.

Taktiež sa zavádza sa možnosť, aby
lekársku posudkovú činnosť vykonávali
nielen lekári so špecializáciou posudkové lekárstvo, ale aj lekári, ktorí získali
odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v niektorom
inom zo špecializačných odborov.
Ďalej, pri jednorazových peňažných
príspevkoch na kompenzáciu (napr. na
kúpu osobného motorového vozidla,
úpravu bytu, kúpu pomôcky) sa upravuje určovanie výšky príspevku tak, že pri
osobách s najnižšími príjmami, t. j. do
jedno násobku sumy životného minima,
sa príspevok poskytne vo vyššej výške

a zníži sa finančná spoluúčasť osoby
s ťažkým zdravotným postihnutím. Osobitne pri peňažnom príspevku na kúpu
zdvíhacieho zariadenia sa vzhľadom na
finančnú náročnosť navrhuje poskytovať príspevok vo vyššej výške aj osobám
s vyššími príjmami. Zavádza sa možnosť
poskytnúť peňažný príspevok na úpravu
osobného motorového vozidla aj v prípade, ak osoba s ťažkým zdravotným
postihnutím ešte nie je vlastníkom vozidla. Cieľom je uľahčiť situáciu osobám
s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorí
majú záujem zabezpečiť si spolu s kúpou
vozidla zároveň aj jeho potrebnú úpravu.
Zmenou je aj, že pri posudzovaní príjmu sa zavádza možnosť v prípadoch hodných osobitného zreteľa vylúčiť z okruhu
spoločne posudzovaných osôb takú osobu, ktorá preukázateľne nežila so žiadateľom resp. poberateľom príspevku v spoločnej domácnosti a nepodieľala sa na
úhrade spoločných potrieb.
Táto nová úprava nadobudne platnosť
od 1. 1. 2022.
©.ekonomické odd.rc sztp,
zdroj: nrsr

V oblasti ceny zdvíhacieho zariadenia bude kompenzácia pri osobe s príjmom maximálne do úrovne životného
minima na úrovni 98 % z ceny zariadenia, pri dvojnásobku 95 %, trojnásobku
90 %, štvornásobku 85 % a pri osobách,
ktorých príjem je do päťnásobku úrovne
životného minima, je kompenzácia na
úrovni 80 % ceny.
Pri kúpe motorového vozidla bude
môcť postihnutá osoba s príjmom:
• na úrovni životného minima dostať
kompenzáciu vo výške 90 % ceny
auta,
• pri dvojnásobku 85 %,
• pri trojnásobku 80 %,
• štvornásobku 70 %
• a pri päťnásobku životného minima pôjde o 55-percentnú kompenzáciu.
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Zmeny v účtovníctve od roku 2022
Verejná časť registra
účtovných závierok sa
rozširuje o ďalšie právnické
osoby od 1. 1. 2022
Kým podľa platného znenia zákona
o účtovníctve sú prístupné vo verejnej
časti registra účtovných závierok len dokumenty (napr. účtovná závierka) obchodných spoločností (ako napr., s. r. o., a. s.),
družstiev, štátnych podnikov, či subjektov verejnej správy a pod., od 1. 1. 2022
sa navrhuje rozšíriť verejnú časť registra
o ďalšie právnické osoby.
Podľa navrhovanej novely zákona
o účtovníctve budú vo verejnej časti registra účtovných závierok zverejnené
aj dokumenty pozemkových spoločenstiev, ale aj mimovládnych neziskových
organizácií, ako sú občianske združenia,
spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov a ďalšie.
V neverejnej časti registra účtovných
závierok budú od roku 2022 len dokumenty fyzických osôb, ktoré sú účtovnou
jednotkou a organizačných zložiek zahraničných osôb.

Zadefinovanie obsahu
výročnej správy pre neziskové
organizácie od 1. 1. 2022
Nakoľko súčasná úprava zákona o účtovníctve ustanovuje obsah výročnej
správy predovšetkým pre potreby podnikateľských subjektov a pre obce a subjekty verejnej správy, pre neziskové organizácie, ktoré majú povinnosť vypracovať
výročnú správu, nie je obsah výročnej
správy v zákone o účtovníctve jasne zadefinovaný. Ide o tie neziskové organizácie,
ktoré majú povinnosť overenia účtovnej
závierky audítorom z titulu príjmu 2 %
(poukázanie zaplatenej dane) vo výške
viac ako 35 000 €, a to predovšetkým
občianske združenia, účelové zariadenia
cirkvi alebo organizácie s medzinárodným prvkom.
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Obsah účtovnej závierky týchto
neziskových organizácií bude
od roku 2022 upravovať § 20
ods. 16, podľa ktorého má
výročná správa obsahovať
najmä:
• účtovnú závierku za účtovné obdobie, za ktoré sa vyhotovuje výročná
správa,
• správu audítora k tejto účtovnej závierke,
• prehľad vykonávaných činností alebo projektov za účtovné obdobie
s uvedením ich vzťahu k účelu založenia účtovnej jednotky,
• prehľad výnosov (príjmov) v členení podľa zdrojov a prehľad nákladov
(výdavkov) v členení podľa jednotlivých druhov činností, účelu alebo
projektov,
• a ďalšie uvedené v navrhovanom
ustanovení.

Spôsob ukladania účtovných
dokumentov do registra
účtovných závierok sa od
1. 1. 2022 mení
Účtovné jednotky sú povinné ukladať
do registra dokumenty ako:
• riadne/mimoriadne individuálne účtovné závierky a riadne/mimoriadne
konsolidované účtovné závierky,
• súhrnné účtovné závierky verejnej
správy,
• správy audítorov,
• individuálne/konsolidované finančné správy,
• oznámenie o dátume schválenia účtovne závierky,
• a ďalšie uvedené v § 23 ods. 2 zákona o účtovníctve,
pričom podľa platného znenia zákona
o účtovníctve a podľa § 23a odsek 1 sa
tieto dokumenty ukladajú v elektronickej
alebo v listinnej podobe.
Navrhovaná novela zákona o účtovníctve v záujme rozšírenia funkcionalít
registra navrhuje, aby všetky účtovné
dokumenty boli ukladané v elektronickej
podobe, čím sa zjednoduší postup pri ich
ukladaní, ale aj odstráni chybovosť pri
neautomatizovanom spracovaní účtov-

ných dokumentov. Uvedené neplatí pre
daňovníkov, akými sú napr. Slovenská
informačná služba, účtovná jednotka nezaložená alebo nezriadená na účel podnikania a pod.
Účtovné jednotky, tak budú povinné
po 1. januári 2022 ukladať do registra
účtovných závierok všetky účtovné dokumenty za účtovné obdobie roka 2021 už
iba v elektronickej podobe.
Ukladanie uvedených dokumentov
v elektronickej podobe do registra bude
možné vo forme:
• ukladania účtovných dokumentov
ako prílohu vyhotovenú v elektronickej podobe, alebo
• vytvorenia formuláru na ukladanie
účtovných závierok v štruktúrovanej
forme Finančnou správou SR (umožní
automatizované spracovanie údajov).

Doplnenie a úprava podmienok
v prípade elektronizácie
účtovníctva od 1. 1. 2022
Nakoľko podiel elektronických účtovných záznamov v účtovníckej praxi stúpa,
novela zákona o účtovníctve prináša doplnenie a špecifikovanie podmienok, ktoré
je účtovná jednotka povinná dodržať pri
spracovávaní účtovných záznamov. To
znamená, že § 31 až § 33 zákona o účtovníctve, bude plne nahradený novým znením podľa navrhovaných zmien. Ide predovšetkým o nasledovné zmeny:
• ustanovenia o listinnej a elektronickej podobe účtovného záznamu sa
upresnia a zjednodušia,
• nanovo sa ustanovujú možné spôsoby transformácie účtovného záznamu pri zmene podoby účtovného
záznamu,
• na proces transformácie účtovného
záznamu z listinnej podoby do elektronickej podoby je možné použiť
okrem zaručenej konverzie aj skenovanie, čím sa výrazne zjednoduší
tento proces,
• vlastnoručný podpis je možné nahradiť akýmkoľvek elektronickým podpisom, pričom je dôležitá jednoznačná
preukázateľná
identifikácia
osoby, ktorá tento podpisový záznam
vyhotovila,

• umožňuje sa uskutočňovať spracovanie a výmenu účtovných záznamov
v rámci účtovnej jednotky alebo medzi účtovnými jednotkami vo forme
elektronickej výmeny údajov prostredníctvom aplikačného programu,
• pri overovaní účtovnej závierky audítorom alebo pri daňovej kontrole je
účtovná jednotka povinná umožniť
prístup do softvéru na vedenie účtovníctva a preukázať účtovným záznamom označenie účtov, na ktorých sú
účtovné prípady účtované (ak sa účtuje v sústave podvojného účtovníctva),
• účtovná jednotka je povinná uchovávať a predkladať oprávneným osobám účtovné záznam v elektronickej
podobe (ak ich vedie v elektronickej
podobe).
Je potrebné predovšetkým, aby účtovná jednotka dodržala požiadavky na
účtovný záznam, medzi ktoré patrí vierohodnosť pôvodu, neporušenosť obsahu
a čitateľnosť účtovného záznamu od okamihu vyhotovenia účtovného záznamu,
v priebehu jeho možnej transformácie,
prijatia, odoslania, sprístupnenia až do
konca lehoty ustanovenej na jeho uchovávanie.
Účtovná jednotka je zároveň povinná vypracovať účtovný záznam – interný
predpis, ktorým určí systém uchovávania
účtovnej dokumentácie. Voľba dátového
nosiča, na ktorom bude uchovaná účtovná dokumentácia je pritom na rozhodnutí
účtovnej jednotky, môže to byť napr. optický disk, USB kľúč, pamäťová karta, cloudové úložisko a pod.

Povinné náležitosti účtovného
dokladu a ich zmena od
1. 1. 2022
Novela zákona o účtovníctve navrhuje úplne vypustiť z povinných náležitostí
účtovného dokladu označenie účtov, na
ktorých sa účtovný prípad zaúčtuje v účtovných jednotkách účtujúcich v sústave
podvojného účtovníctva, ak to nevyplýva
z programového vybavenia. Naďalej však
účtovná jednotka bude mať povinnosť, na
výzvu daňového úradu, poskytnúť pri
kontrole prístup do softvéru na vedenie
účtovníctva a účtovné záznamy, ktoré
preukazujú označenie účtov, na ktorých
sú účtovné prípady v účtovnej jednotke
účtované.
V nadväznosti na elektronizáciu účtovníctva, sa umožňuje aby bol podpis
osoby zodpovednej za uskutočnenie účtovného prípadu nahradený elektronickou výmenou údajov alebo vnútorným
kontrolným systémom. To znamená, že
ak účtovná jednotka bude viesť elektronicky účtovné záznamy, medzi povinné
náležitosti účtovného dokladu nebude
patriť podpis osoby zodpovednej za uskutočnenie účtovného prípadu.

V registri bude možné
presunúť niektoré omylom
uložené dokumenty od
1. 1. 2022
V praxi sa často osoby, ktoré sú poverené ukladaním dokumentov za viac

účtovných jednotiek (napr. účtovníci) zabudnú prihlásiť za každú účtovnú jednotku cez správne IČO/DIČ a preto navrhovaná novela zákona o účtovníctve umožňuje
Ministerstvu financií SR ako správcovi
registra na základe žiadosti presunúť dokument:
• ktorý nie je účtovným dokumentom,
ktorý sa do registra povinne ukladá
(napr. v minulosti boli omylom uložené dokumenty ako daňové priznanie,
potvrdenie o zaplatení dane z príjmov a pod.),
• ktorý bol omylom uložený k inej účtovnej jednotke, presunúť k účtovnej
jednotke, ktorej sa týka.

Zmeny v uložení pokút
za porušenie zákona
o účtovníctve od 1. 1. 2022
Od 1. 1. 2022 navrhuje novela zákona o účtovníctve nasledovné zmeny v ukladaní pokút za správne delikty:
• ustanoviť dolnú hranicu sadzby pri
závažnom porušení zákona o účtovníctve, ktorá v súčasnom platnom
znení zákona nie je ustanovená.
Dolná hranica sadzby pokuty pri porušení zákona o účtovníctve, napr.
v prípade nevedenia účtovníctva,
nezostavenia účtovnej závierky, či
v prípade zatajovania a nezaúčtovania skutočností, ktoré sú predmetom
účtovníctva, sa navrhuje vo výške
1 000 €. To znamená, že za závažné porušenie zákona o účtovníctve,
bude od 1. 1. 2022 hroziť pokuta vo
výške od 1 000 € do 3 000 000 €.,
• ustanoviť výšku sankcie v prípade,
ak si účtovná jednotka nesplní povinnosť uloženia účtovného dokumentu do registra a daňový úrad nemá
k dispozícii účtovnú závierku, na základe ktorej by bolo možné z hodnoty
majetku vyčísliť výšku sankcie,
• ustanoviť sankciu za porušenie
ustanovení v oblasti uchovávania
a ochrany účtovnej dokumentácie
(napr. pri neuložení účtovnej závierky do registra),
• ustanoviť sankciu za nesplnenie povinnosti, ktorú má posledný štatutárny orgán alebo člen štatutárneho
orgánu zapísaný v obchodnom registri pred výmazom obchodnej spoločnosti alebo družstva z obchodného
registra a uchovávania účtovnej dokumentácie.
© ekonomické oddelenie RC SZTP,
zdroj: MF SR
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Labka nová
inovatívna
• nový dizajn produktu
• nový dizajn obalu
• zvýšená bezpečnosť
• jednoduchosť
• QR kód
• e‑komunikácia
• ekologické balenie
• minimalizácia plastov
• výroba z recyklátových
materiálov
• labka po demontáži plne
recyklovateľná
Labka nová jednoduché zariadenie pre zvýšenie bezpečnosti pri chôdzi
a práci. Zvyšuje pocit bezpečnosti pri pohybe na ľade, snehu a blate. Labka nová
vhodná pre starších ľudí, turistov, vojská, hasičov, poštových doručovateľov,
a ďalších. Rôzne použitie labky v zime či
v lete s hrotmi zabezpečuje novým záberovým plechom, ale bez nich na povrchy
proti otlačeniu dezénu v asfalte, piesku,

na strešných plochách bez poškodenia
fólie. Zabraňuje vo vysokej miere úrazom
pri páde z pošmyknutia. Labka nová pozostáva z recyklovateľného špeciálneho gumového nosiča a kalených hrotov
uchytených cez plastové krúžky. Obsah
plastového alebo textilného vrecúška
s odrazovými páskami na ruku, prvkom
keramického krúžku umiestniteľného
na mieste proti zabudnutiu, alternatívne
zabalenie v zdravotnej trubici s respirátorom. Nová protišmyková návlečka na
obuv labka má rôzny tvar gumového nosiča a istý počet hrotov a záberových plechov podľa typu potreby montáže. Postup
montáže je na návode, alebo aj na inter-

nete. Môže bezpečne pôsobiť na prednej
časti nohy – priehlavku, ale aj zadnej päte.
Pre ľudí so zníženou schopnosťou pohybu je vyvinutý postup labka na meno“,
kde zákazník si dotvára pre zdravotné
požiadavky polohu hrotu, ale môže meniť
aj var recyklovaného gumového nosiča.
Tvar hrotov a plechov vrátane gumových
nosičov bol po 30 rokoch podrobený výskumu, a poznatky z neho sa zaviedli
do novej labky pre zvýšenú bezpečnosť
s maximálnou recykláciou a internetovou komunikáciou. Komunikácia cez internet, fotografie, skúsenosti, videá, dotvárajú v spolupráci s QR kódom veľký
objem informácií a spolu s videami vytvárajú nové využitie. Projekt labka na meno
pre ľudí so zníženou pohybovou schopnosťou otvára tvarové a bezpečnostné
hranice s rôznymi doplnkami (odrazový
prvok, rúško, pripomínací krúžok, textilné vrecko, a ďalšie). Labka má niekoľko
základných materiálov na vstupe z recyklovateľnej gumy a spolu s plastovým
krúžkom vytvára 90 % výrobku v plnej
recyklácii v nákupe aj predaji. Labka po
demontáži je plne recyklovateľná v kategóriách guma, plast, kov. Recyklácia,
bezpečnosť, inovácia boli hlavnými témami novej labky.
kontakt:
Vladimír Lukáš, konateľ spoločnosti,
ETOP Alternative Energy, s.r.o.
Štefánika 7263/6, Trenčín
Mobil +421 908 707 719
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Kremnická barlička 2021
- sedemnásty ročník
Milí priatelia!
„Hovorí sa o čase, že buď sa vlečie ako
slimák alebo preletí tak rýchlo, že si až
oneskorene uvedomíme, že sme vlastne
o rok už starší a niektoré udalosti, ktoré
sme zažili ako keby sa stali iba nedávno
ako sa hovorí ako by to bolo včera“. Tak
to bolo aj s Kremnickou barličkou. Ešte
sme nezabudli na tú vlaňajšiu. Na jej
priebeh najmä na súťaž, stretnutia
s účastníkmi, zážitky, čo všetko sme
tam donesli na výstavu a už sme boli
oslovení, či prídeme na tú tohtoročnú.
O jej konaní, tak ako na tú vlaňajšiu, či bude alebo nie pre COVID-19
a rôzne obmedzenia sa čakalo s neistotou. Nakonie sa ale uskutočnila od
3. 9. do 5. 9. 2021.
Už na tú vlaňajšiu som sa veľmi
nepripravovala, tak aj teraz vlastne
ani neuvažovala, že pôjdem. Potom
ako sa mi na veľkonočný pondelok
stal úraz, následne operácia (zlomenina stehennej kosti na zdravej
nohe) boli moje pohybové možností
veľmi obmedzené, k sťaženej chôdzi
o dvoch barlách pribudol aj invalidný vozík.
Milan sa mal zúčastniť Kremnickej barličky alebo aspoň pred jej zahájením v piatok na zasadnutí Republikovej rady SZTP. Veľmi sa mu nechcelo
ísť, lebo sa bál nechať ma samú doma.
Nebola by som sama, naša nevestička sa
ponúkla, že príde ku mne. No nakoniec
som sa rozhodla, že pôjdem. Už som psychicky bola na tom tak zle, že som potrebovala nejakú zmenu, no najmä ísť
medzi ľudí. Na súťaž som sa nechystala, brali sme iba vecí na výstavu. Ja som
už predtým naplietla čiapočky a šály na
vajíčka (tie sa mi zišli ako darčeky pre
kamošky do Hokoviec a Trenčianskych
Teplíc) a neskôr, keď som už vládala viac
sedieť pri stole, zdobila som sviečky. Milan pripravil perničky, veľkú misu so
srdiečkami, balíček perničkových srdiečok a spoločné dielka – veľký svietnik so
sviečkou s vianočným motívom (ten si
vybrali na ústredie SZTP) a malé svietniky z perníkových hviezd, tiež doplnené sviečkami.

Cestu do Kremnice som zvládla docela dobre. Horšie to bolo na mieste, kde sa
konala Kremnická barlička. Ako som už
uviedla v predchádzajúcich ročníkoch,
konala sa mimo mesta Kremnica s dosť
strmým terénom. S barlami som sa bála
pre nerovnosť terénu chodiť a nie to ešte
na mechanickom vozíku, sama. Ľutova-

KREMNICKÁ
BARLIČKA
17. ročník celoslovenskej súťaže
v prednese poézie, prózy a v speve

3.–5. september 2021
Kremnica, RZ Toliar
Záštitu nad podujatím prevzal
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keď sa robil zoznam súťažiacich v určitých kategóriach, Prihlásila som sa súťažiť v próze „vlastná tvorba“ a v poézií
„vlastná tvorba“. V próze s príspevkom,
ktorý som napísala aj do Informátora
polio s menšími úpravami „Ako sme prekonali COVID-19“ a v poézií s narýchlo
napísaným „Vyznaním“. V próze som
získala 3. miesto. Moje „Vyznanie“
malo úspech (potlesk aj pochvalu, že
nie každý sa verejne vyzná zo svojich
osobných citov). Cenu som nezískala žiadnu, ale som v to ani nedúfala.
Nuž čo: „Sládkovič, ktorý vyznal svoje city k Maríne, zo mňa nie je ani nebude – cha, cha, cha!“ Súťaž sa konala v sobotu po raňajkách o 9,00 hod.
Zahájenia sa zúčastnil aj primátor
mesta Kremnica, pod záštitou ktorého sa celá súťaž konala a ktorý aj
celú súťaž ukončil pokrstením kremnickými dukátmi jedenástu zbierku
básnickej a prozaickej tvorby ľudí
s telesným a ťažkým telesným postihnutím „Živý sen…“.
Súťaž prebiehala ako posledné
dva roky: striedavo hovorené slovo
a spev. Súťažiacich bolo menej ako
vlani, no účastníkov Kremnickej
barličky viac. Neprišli na barličku,
aby súťažili alebo doniesli veci na

la som Milana, že sa
musel namáhať voziť
ma, no ten ma ukľudňoval, že je v pohode
a je rád, že som s ním.
Ubytovaní sme boli na
prízemí, kde boli bezbarierové izby. Keďže
som nemohla ísť dole,
kde sa schádzali účastníci a kde mal Milan
zasadnutie Rebublikovej rady, využila som
ten čas na napísanie
básne (bola alebo je
to vlastne báseň „Vyznanie“ k nášmu 50.
výročiu svadby). Na
to, že som išla s tým,
že nebudem súťažiť,
som sa rozhodla, že
to skúsim. Na večeri,
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výstavu, ale aby povzbudzovali svojich spolučlenov, alebo aby sa stretli
s tými, s ktorými sa spriatelili v predchádzajúcich
súťažiach. V poézií vlastná tvorba zvíťazil ako
inak Dušan Hanko, v speve súťažili tí istí účastníci
ako vlani, len umiestnenie
bolo v inom poradí, v próze vlastná tvorba tiež ako
vlani Anka Šutáková. Tá
súťažila aj v poézií od autorov. Jej podanie Hviezdoslavovej Hajníkovej ženy
bolo také úžastné, prednes naspamäť s takým citom, že všetci sme počúvali so zatajeným dychom.
Zožala veľký aplaus, preto
bolo pre nás všetkých prekvapením, že nezískala
žiadnu cenu, ale ani žiadne ocenenie poroty. Boli
sme sklamaní, nahnevaní z takéhoto hodnotenia,
nie iba my s Milanom, ale
väčšina zúčastnených. Pekné gesto urobil Dušan Hanko, ktorý jej chcel dokonca odovzdať svoju prvú cenu. Anky sa to
veľmi dotklo, nie preto ako mi povedala, že nezískala žiadnu cenu, ale preto
že porota sa cez to preniesla ako keby
tam ani nesúťažila. Bola z toho smutná
do konca pobytu. Pripomínalo nám to
vlaňajšiu barličku, keď súťažili naši Mockovci. Súťažili v speve s doprovodom
(konečne nie na heligonke a harmonike ako po
iné roky), ale na niečom
inom, hraním na gitare.
Pri jednej pesničke naraz
hranie na gitare a ústnej
harmonike. Ani vtedy nešlo o hodnotu prednesu
a hoci boli skvelí a páčili
sa všetkým, ani oni nezískali cenu. Ešte aj teraz
mnohí, čo boli na barličke vlani sa na nich pýtali, spomínali a chválili.
Ako povedala Anka, ktorá sa zúčastňuje už roky
na Kremnickej barličke:
„Táto porota je už iná ako
bývala, tejto porote asi
nejde o hodnotu prednesu, ale o určitú skupinu
súťažiacich (vyvolených)“.
Žeby som k ním patrila
aj ja? Tak to by som určite nechcela byť. Milí moji,
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Kremnickej barličky. Možno tak ako nám s Milanom
sa nedarí presvedčiť viacerých našich členov (členov
Asociácie polio), ktorí sú
šikovní, aby sa zúčastnili súťaže alebo vystavení
svojich pekných prác, tak
je to iste aj v ostatných
základných organizáciach
SZTP. Posledné dva ročníky Kremnickej barličky by
sa aj dali ospravedlniť malou účasťou. Nie je to len
vekom, že starneme alebo
zdravotnými problémami,
ale dobou v akej žijeme.
V dobe neistoty, rôznych
politických zmätkov, nariadení, obmedzení ale najmä z hrozby PANDÉMIE.

býva zvykom, že keď sa niečo pokazí
alebo nepodarí, hľadáme vinníka alebo
príčinu, dôvod prečo. V tomto prípade
na vine nie je porota ani samotná súťaž.
Dôvodom skôr môže byť nízka účasť súťažiacich a aj to väčšinou tých istých
a tým aj menej súťažných príspevkov
ako to vraj bolo v prvých ročníkoch

Ale vráťme sa k tohtoročnej Kremnickej barličke. Po večeri bola zábava
spojená s bohatou tombolou. Atmosféra bola o čosi
veselejšia ako vlani, ale
tiež netrvala dlho ako to bolo v predchádzajúcich rokoch, keď sme neboli
obmedzovaní rôznymi opatreniami, ale
teraz hlavne pocitmi strachu o zdravie
aj o život.
V tomto duchu sme sa lúčili aj ráno
(v nedeľu) po raňajkách. Lúčili sme sa
s prianím, aby sme nasledujúce dni
a mesiace prežili nielen my, ale aj
naši blízki v dobrom zdraví a v lepšej atmosfére ako v posledných mesiacoch. A aby sme sa na 18. ročníku Kremnickej barličky stretli
všetci, ba ešte vo väčšom počte.
Milí priatelia, aj keď žijeme
v ťažkých a neistých časoch, snažme sa ich prežívať v pohode a s vierou, že bude lepšie. A keďže sa blíži
koniec roka prajem Vám aj Vašim
blízkym s Milanom požehnané
a pokojné vianočné sviatky a hoci
sa budem opakovať ako vo vlaňajšom príspevku TP+TP, ale inak sa
to asi nedá povedať, prajeme Vám
z úprimného srdca šťastný Nový
rok 2022 (nech je oveľa lepší ako
bol vlaňajší a ako bol a ešte je tento). Nech ho prežívate bez strachu
iba v dobrom zdraví, láske, šťastí
a v pokojnej nálade.

Helena Dovhunová

Zo života organizácií

Dvakrát v Milke
V

tejto hektickej dobe je ťažké organizovať akúkoľvek akciu. Na prelome
septembra a októbra sme mali, OC SZTP
Žilina, naplánovaný (ako každoročne)
kurz sociálnej rehabilitácie v penzióne
Milka v Turčianskych Tepliciach. Viacerí
sa až na poslednú chvíľu, zo strachu pred
nakazením, odhlásili. Ale i tak sa nás zišlo dosť a pri dodržiavaní hygienických
opatrení sme prežili veľmi pekný týždeň
v dobrom kolektíve. Strach z ochorenia
bolo cítiť vo vzduchu. Mesto nežilo obvyklým kultúrnym životom.
Nedali sme sa odradiť a s pocitom, že
v najbližšej dobe budeme môcť byť zasa
obmedzení v pohybe a odkázaní na samotu, užívali sme si možnosť byť s priateľmi. Okrem procedúr v penzióne, pobyte v aquaparku, cvičenia, prednášok
a hlavne, keďže nám prialo počasie, vychádzkach v krásnom prostredí kúpeľov,
dve popoludnia boli venované športovým
hrám. Voľné chvíle venovali i riešeniu
otázok v kvízoch, do ktorých sa zapojili
takmer všetci.

Rehabilitačno‑vzdelávací
pobyt
NAJLEPŠÍ ŠPORTOVCI
1. športové hry:
Hod krúžkami: M. Buňo (ZO Bytča)
a H. Šutaríková (ZO Dlhé Pole)
Booll ball: J. Jaroš (ZO Dlhé Pole)
a I. Rovňaníková (ZO Žilina Vlčince)
Hod loptičkami: M. Buňo, A. Jarošová
ZO Dlhé Pole)
2. športové hry:
Tenisové hody: J. Jaroš, V. Hôrečná
(ZO Bytča) a H. Šutaríková
Hod loptou: J. Jaroš, V. Hôrečná a A. Jarošová
Lietajúce taniere: M. Buňo, A. Jarošová a I. Rovňaníková
Za kategóriu ŤTP bol odmenený
A. Chudík (ZO Žilina Vlčince)
V kvízoch sa najlepšie umiestnili:
Štvorcovky: J. Jaroš a D. Rovňaníková
Nad mapou Slovenska: M. Buňová
(ZOBytča) a V. Hôrečná

Aby sme predstihli hroziacu a blížiacu sa tretiu vlnu, rozhodla OR Žilina
presunúť termín tohto, už tohto tradičného podujatia, z decembra na začiatok
októbra. Zúčastnili sa ho predsedovia
a hospodári ZO a kontrolná komisia OC.
Piatok bol skutočne časovo využitý. Po
ubytovaní a otvorení navštívili aquapark.
Po obede zasadala OR rozšírená o prizvaných hospodárov a kontrolórov. Zasadnutie otvorila predsedníčka OR Mgr. Daniela Durajová.
Spoločne s M. Antalovou podrobne oboznámili prítomných zo závermi
a hlavnými prijatými materiálmi na Zjazde SZTP v Hokovciach. Ostatný čas venovali riešeniu ďalších dôležitých organizačných otázok v rámci OC a vedeniu
hospodárenia ZO a archivácii agendy
a dokladov.

M. Antalová

Z pera OC SZTP
Bratislava
Petržalka

Výlet
do Dunajskej
Stredy

A

j keď sme sa nestretávali v kluboch, našli sme si cestu k stretávaniu sa vonku pri posedení na kávičke. Pravidelne každý druhý štvrtok sa
naši členovia schádzali, niekedy ich
bolo len do 20. Vyskytla sa aj situácia
že sa ich zišlo aj viac. Mali sme vždy
výhodu, lebo aj keď boli horúčavy pod
stromami nás slniečko nepálilo. Pri
posedení kávičky a iného občerstvenia sa debata rozprúdila nie na hodinu ale aj dve či tri hodiny. Každý mal
čo povedať. Najhorší bol vždy rozchod
ale myšlienka na opätovné stretnutia
vždy urobila svoje a to ÚSMEV, že sa
opäť vidíme.

V sobotu, 26. júla 2021 členovia
ZO SZTP v Myjave zorganizovali celodenný výlet do Dunajskej Stredy.
Prekrásne počasie v termálnom kúpalisku prospelo uboleným
kĺbom našich členov. Bol to relax
a zároveň potešenie po tak dlhej
prestávke, ktorú spôsobila nešťastná pandémia, ktorá yahatala cesty
v minulom roku. Treba dúfať, že takéto a podobné akcie budeme môcť
organizovať čoskoro bez obmedzenia.

Zdenka Kmeťová
predsedníčka KC SZTP Bratislava

Viera Dugová
predsedníčka ZO SZTP Myjava

Dlho budeme spomínať na túto
akciu.
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Zo života SZTP RŠO ŤTP a vozičkárov v Nitre
Rekondično‑rehabilitačné
pobyty pre členov RŠO ŤTP
a vozičkárov Nitra

K

oncom mesiaca jún ihneď ako sa uvoľnila epidemiologická situácia, naša
organizácia dostala ponuku na voľné kapacity z wellness hotela Máj Piešťany.
Pôvodne sme mali zarezervovaný termín
na letný mesiac august. Nakoľko boli voľné kapacity zariadenia v ponuke, skúsili
sme osloviť členov v ponukovom termíne 20.–27. 6. 2021 a čuduj sa svete, za
víkend sa nám podarilo zmobilizovať 28
členov vrátane svojich sprievodcov. Pobyt
na 7 nocí prebiehal za prísnych podmienok: meranie teploty pri nástupe, rúška
pri pohybe v zariadení, obmedzený počet

klientov v bazéne, procedúry podľa výberu účastníkov. Spoločné stretnutia boli
obmedzené, preto program pobytu bol
viac individuálny.
V termíne 24.–30. 7. 2021 sa 6 členov
zúčastnilo rekondičného pobytu v Park
hotel Hokovce. To je skupina členov, ktorí každoročne absolvujú rekondičný pobyt
v tomto bezbariérovom zariadení. Pobyt
bol na 6 nocí s liečebnými procedúrami
a možnosťou kúpania v bazéne. K dobrej
pohode prispeli aj spoločné debaty a posedenia pri kávičke a koštovke vína.
Týždeň pobytov v bezbariérových zariadeniach rýchlo ubehol a účastníci sa
zrehabilitovaní, spokojní a s pekným spomienkami vrátili do svojich príbytkov.

Akcia, ktorá
chytila za srdce
ochrancov
prírody,
vozičkárov aj
policajtov
Zmienka o nesplnenom sne jedného vozičkára, ktorý sa nedostal na
vrchol Zobora ako zdravý
a ani nedúfal, že sa mu to
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niekedy ešte podarí, odštartovala akciu,
ktorá sa stala tradíciou. Takto už 10 rokov vyvážajú zanietení ochranári Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie, na čele s pánom Viktorom Mlynekom, na tento vrch
ľudí pripútaných na invalidné vozíčky niekoľkými terénnymi vozidlami.
Ich pobyt im tento krát ozvláštnili aj
policajti z oddelenia služobnej kynológie
z Nitry s ich krásnymi zverencami, ktorí
vyčarili nejeden úsmev na tvári ľuďom pripútaným na invalidné vozíčky.
Hovorí sa, „že človek by mal mať 6
nôh, tie zvyšné by mali patriť jeho psovi.“
Výstupu sa zúčastnilo 15 členov vozičkárov aj so svojimi sprievodcami. Táto
akcia je veľmi pekná, duchaplná, ktorá
umožnila vozičkárom a ťažko zdravotne postihnutým ľuďom naše prekrásne
mesto vidieť z vtáčej perspektívy. Títo ľudia v podstate so svojim handicapom nemajú možnosť vidieť svoje mesto z výšok.
Jednoducho nemajú ani možnosť sami
prejsť a vyjsť na náš krásny Zobor. Organizátori zúčastneným pripravili aj malé občerstvenie v podobe gulášu, kávy a sladkého pokušenia.
Akcia bola dobre zorganizovaná a vydarená, aj počasie vyšlo. Podujatie splnilo
svoj účel a malo veľký úspech. Usporiadatelia plánujú v tejto tradícii pokračovať aj
v budúcnosti.
Homolová A. a Mgr. Cigáňová N.

Rekondičný pobyt pre členov ZO č. 13 SZTP Nitra

K

aždý rok organizuje SZTP ZO č. 13
Nitra rekondičný pobyt. Pre pandemickú situáciu sa nám to v roku 2020
nepodarilo zorganizovať. Rezervácia, ktorú sme mali minulý rok sa preložila na
august tohto roku. Zúčastnili sme sa pobytu v hoteli Harmónia v Piešťanoch. Tu
sme si po 6-dňovom absolvovaní rôznych

procedúr nanovo zregenerovali naše zdravie a pochutili na výbornej strave. Prajné
počasie sme využili aj na výlety na Bradlo
a do Čachtíc, či možnosťou bicyklovania
sa do Piešťan a jeho okolia.
Jedno popoludnie sme strávili športovými hrami. Účastníci pobytu si pochvaľovali ústretový prístup p. riaditeľa Juraja

Šumichrasta. Nemenej potešujúce bolo
vysoko profesionálne a maximálne ľudské
správanie sa recepčnej p. Márii Kabátovej.
Za všetkých účastníkov rekondičného
pobytu im ďakujem.

petang a náš povestný hod na kačicu. Všetci sme sa navzájom povzbudzovali a držali si palce. Po
večeri bolo vyhodnotenie celého
dňa ako i samotných športových
disciplín. Prví traja z každej súťaže
získali diplom a boli odmenení vecnou cenou.
Do súťaženia sa zapojili aj deti,
veľké aj malé a všetky boli víťazmi.
Za odmenu dostali taktiež diplom
i medailu a veľkú radosť im urobil
ruksak plný darčekov.
Tí, čo nevyhrali nič v súťažných disciplínach, ale aj všetci os-

tatní sa potom ešte zabavili pri tombole
a skúšali šťastie tam. Večer sme zakončili
pri speve a pochutení si na mastnom chlebe s cibuľou. Ráno sme sa všetci rozišli so
želaním opätovného stretnutia na takejto
akcii.
Podujatie bolo realizované s finančnou podporou NSK. Pri tejto príležitosti
sa im chceme poďakovať za ich pomoc pri
zrealizovaní nášho projektu.
Tiež sa chceme poďakovať p. Šmehílovej, zamestnancom ranča Nové sedlo
a všetkým účastníkom nášho športového
podujatia.
M. Stejskal, člen SZTP ZO č. 13 Nitra

Anna Stejskalová,
predsedníčka SZTP ZO č. 13 v Nitre

Športové hry
U

ž mnohoročnou pevnou tradíciou
našej organizácie sú „Športovo
‑rekreačné dni“. Tento rok sme sa zišli
v dňoch 7.–8. augusta 2021 na ranči
Nové sedlo v Cabaji. Predsedníčka SZTP
ZO č. 13 v Nitre, pani Anna Stejskalová,
privítala všetkých účastníkov krátkym
príhovorom. Popriala im mnoho radosti
z hry ako i kus športového šťastia. Keďže
nám počasie prialo, hneď sme sa dali do
súťaženia. Pripravili sme si päť disciplín:
hod šípkami, hod na kôš, kop na bránku,
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Večne živá krása
ľudských rúk
P

rezentáciou zvykov, umenia a majstrovstva minulých generácií sa niesla
výstava „Večne živá krása ľudských rúk“.
Už po 9.krát ju zrealizoval SZTP ZO č. 13
v Nitre, tento raz v kultúrnom dome Kynek, v dňoch 12. - 16. júla 2021. Vernisáž
otvorilo vystúpenie hudobnej skupiny Lehoťanka, pod vedením p. Olívie Chlebcovej. Prítomných privítala Anna Stejskalová, predsedníčka ZO č. 13. Naše pozvane
prijali z MsÚ Nitra viceprimátor D. Balko,
poslanec J. Vančo, z ÚPSVaR p. J. Kováčová. Predseda KC SZTP Nitra M. Drdoš
a krajská pracovníčka J. Vrzalová odovzdali Anne Stejskalovej plaketu k 30.
výročiu založenia SZTP. Po prednese básne v podaní V. Petrovičovej, p. Čavčíková
oboznámila prítomných o založení klubu
paličkovanej čipky. Vystavovali sa práce
zručných čipkárok (paličkované čipky,
kvety, brošne, klobúky a iné), ako i práce
ostatných šikovných členov našej organizácie. Ďalšou časťou výstavy boli rôzne
dekoračné výrobky (ozdoby na vianočný
stromček, kytice z farebných stúh) ako aj
staré umelecké a úžitkové predmety. Výstavu spestrili maľované obrazy členky
ZO, E. Hudecovej.
A.Koreňová, členka SZTP ZO č. 13 Nitra

Rada ZO č. 41 SZTP SNV
ďakuje svojim členom
B
líži sa koniec roka a tak každý z nás
hodnotí…

Aj Rada Základnej organizácie č. 41
na svojom poslednom zasadnutí vyhodnotil svoju činnosť za rok 2021. Boli
naplánované akcie, stretnutia, výlety
počas celého roka. Bohužiaľ zlá pandemická situácia nám naše plány prekazila. V lete, keď situácia bola priaznivá,
snažili sme sa pre členov zabezpečiť to,
čo sme im sľúbili.
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a stretnutia vynahradíme v roku 2022.
Len aby situácia s pandémiou už bola za
nami.
Rada ZO č. 41 SZTP v Spišskej Novej
Vsi ďakuje všetkym svojim členom za
spoluprácu v roku 2021.

Uskutočnili sme celkom 4 turnusy rekondičných pobytov a to v zariadeniach
Kúpele Brusno, Kúpele Trenčianske Teplice a dvakrát Bardejovské kúpele.

Vážení priatelia, v nedeľu, 28. novembra sme zapálili prvú sviečku na
adventnom venci. Pripravujeme sa na
Vianoce, každý po svojom. Je to azda najkrajšie obdobie v roku.
Prajeme vám nádherný adventný
čas, vianočné sviatky plné radosti, pokory, odpúšťania, a k tomu veľa zdravia
a šťastia v roku 2022.

Sme veľmi radi, že napriek tomu, že
ďalšie akcie nekonali, členovia sú spokojní. Veríme, že chýbajúce podujatia

Vladimír Drevko
podpredseda ZO č. 41 SZTP SNV

Seniori SZTP
v Piešťanoch
a Smoleniciach
N

astávajúce jesenné dni sa skracujú,
sú skúpejšie na slnko, no vyznačujú
sa bohatosťou dozretých plodov v záhradách a pestrosťou farieb listov stromov
v parkoch. Je to večný symbol zrelosti seniorského veku.
Je to už druhýkrát, čo sa na prahu jesene, pri príležitosti Mesiaca úcty k starším nemôžeme hromadne stretávať osobne bez obmedzení (naša organizácia má
290 členov).
Už dlhší čas viacerí z nás zotrvávajú
vo svojich domovoch, vyhýbajú sa soc.
kontaktom – a to všetko z obavy nebezpečného ochorenia, Rada ZO SZTP sa
rozhodla pri dodržaní všetkých opatrení
RÚVZ, zorganizovať pre našich členov
(ktorí súhlasili s opatreniami) liečebno
‑rehabilitačný pobyt v Piešťanoch a výlet na zámok Smolenice (kongresové
centrum SAV), kde sme si v krásnom jesennom prostredí Smolenického zámku
a parku pripomenuli Mesiac úcty k starším, ako aj jubilantov.
Smolenický zámok je obývaným objektom a nie pamiatkovým zámkom. Spokojnosť a radosť z vydareného pobytu,
získaných zážitkov a šťastného návratu
zdravých účastníkov nás posúva k ďalšej
tvorivej práci v prospech členov našej organizácie.
Prostredníctvom Mestských novín
ďakujeme za finančnú dotáciu mestu Lučenec.
text a foto: Lýdia Vargová,
predsedníčka ZO SZTP v Lučenci

Vydarený výlet telesne
postihnutých v Štúrove
Po dlhej dobe aktívneho spoločenského života, ktorý zabrzdila pandémia koronavírusu až takmer na jeden a pol roka zorganizoval výbor Slovenského zväzu telesne postihnutých, základná organizácia Lučenec jednodňový výlet do Štúrova, mesta
v okrese Nové Zámky, ktoré je hraničným mestom s Maďarskom. „Som veľmi rada, že sa nám podarilo po dlhej dobe zorganizovať pre našich členov autobusový zájazd, ktorý bol spojený
s osviežením a kúpaním. Počasie nám vyšlo, bol krásny slnečný
deň, ktorý sme spoločne strávili v areáli termálneho kúpaliska
Vadaš,“ povedala predsedníčka Slovenského zväzu telesne postihnutých, ZO Lučenec Lýdia Vargová.
text: Peter Mojžita, foto: internet
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Mestečko pod Chočom, kde je vždycky o čom
P
redsa sme sa dočkali, predsa sme sa
stretli, v stredu 30. 6. 2021 v záhrade
Zariadenia opatrovateľskej služby v Dolnom Kubíne. V minulom roku strašila a ničila zákerná choroba COVID-19. Báli sme
sa stretávať na podujatiach, na ktoré sme
boli zvyknutí.
Keďže sa nepríjemná pandemická situácia ukľudnila, opatrenia uvoľnili, opäť
sme sa stretli s klientmi uvedeného zariadenia za krásneho slnečného dňa s členmi
výboru našej ZO SZTP.
Klienti zariadenia nás čakali v záhradnom domčeku, tešili sa na známych
priateľov organizácie, ktorých poznali
z minulých príjemných stretnutí a tešili sa
na ďalšie pekné, radostné a dojímavé chvíle. Pracovníci zariadenia pod vedením
Ing. Jozefa Gruchaláka, Mgr. Márie Bedlekovej a p. Danky Chupáňovej pripravili
bohatý program a občerstvenie. Vyjadrili
úctu tým, ktorý v zariadení zomreli, privítali nových klientov a poblahoželali jubi-

lantom pripravenou kytičkou. Za doprovodu harmonikárov Ing. Jozefa Gruchaláka
a p. Milana Ilčíka, ktorí hrali známe pesničky, si spoločne zaspievali klienti aj hostia. Pri kávičke, citrónovej vode a čajovom
pečive, v príjemnej, radostnej a veselej atmosfére čas rýchlo plynul a spoločné posedenie splnilo svoj účel.

Ako je už zvykom, skutočne, pod Chočom
je stále o čom, ŠPORTU ZDAR

Č

itateľom nášho časopisu TP + TP približujem 26. ročník športových hier, ktoré sa konali 8. 7. 2021 v Penzióne Koliba.
Na športový deň sme sa spoločne tešili dlhých 11 mesiacov. Prísne boli dodržiavané nariadenia Úradu verejného
zdravotníctva uložené vyhláškou 216.
Podstupovali sme nekonečné testovanie,

neskôr očkovanie proti zákernej „pliage“
vírusu COVID-19.
Za prísnych hygienických opatrení sme sa mohli stretnúť a zašportovali si, nakoľko nám pohyb chýbal a je pre
nás potrebný. Vieme sa tešiť zo stretnutí
a dobrých vzťahov, ktoré sú medzi ľuďmi
v základnej organizácii ZTP.
To je život, to je krása
Keď pod Chočom ZTP ozýva sa
Chvíle milé, plné lásky
Kedy členovia nemajú čas
Sledovať trápenia a pribúdajúce vrásky.
To naše mestečko srdcom je Oravy,
Nad ktorým sa pyšne týči Choč náš
milovaný.
Naše mestečko pýšiť sa musí,
Nakoľko našich vzdelancov
Poznajú všetci.
To je tá krásna Orava naša,
A v tom Kubíne kultúra – šport
Neúnavne kráča.
Radosti tu dosti športujme do sýtosti.
Právom sa môžeme pochváliť výbornou spoluprácou s Mestským úradom
pod vedením primátora Jána Prílepku
a vedúcou odboru Sociálnych služieb
a rodiny Mgr. Evkou Palugovou. Na 26.
ročník športových hier nám mesto fi-
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Vedúca oddelenia Sociálnych služieb
a rodiny Mgr. Evka Palugová poďakovala všetkým aj v mene MsÚ za pripravené
stretnutie, ktoré nás nabilo príjemnou
energiou, dobrou náladou a všetkým popriala hlavne veľa zdravia. Za prežitie
krásnych chvíľ veľmi pekne ďakujeme.
Emília Majdišová

nančne prispelo z projektu „Šanca pre
všetkých“. Ďakujeme, že majú pochopenie pre naše záujmy, športové aktivity
a iné akcie. Veď predsa dobré vzťahy sú
na nezaplatenie. Všetko je o ľuďoch, ich
srdečnosti, ochote, obetavosti, láskavosti, vzájomnej pomoci a úcte.
Ďakujeme aj našej dlhoročnej sponzorke z lekárne „U Anjela“, Dr. Alenke
Chytilovej, ktorá dbá na náš pitný režim,
obdarúva nás vitamínmi.
Ďakujeme Mgr. Majke Pakosovej a firme PPG ktorí nás podporuje finančne
príspevkami 2-% z daní aj vecnými darčekmi, ktoré využívame pri našich akciách.
Ďakujeme majiteľom penziónu Koliba,
ktorí nám už niekoľko rokov poskytujú
bezplatne priestory svojho areálu a pripravujú kotlíkový guláš, pečené klobásky
pre všetkých účastníkov šport. hier.
Do tohtoročných športových hier sa
zapojilo celkom 110 účastníkov, vrátane
družobných priateľov z Oščadnice pod vedením p. Jozefa Křivánka.
26. ročník športových hier prebehol
dôstojne, veselo a radostne o čo sa pričinili aj naši harmonikári p. Jožko Gruchalák a p. Miňo Ilčík so speváčkami „Nezábudkami“.
O elegantný priebeh a vlastné súťaženie v 4-och disciplínach, vyhodnotení,
zabezpečení cien a občerstvenia sa postarali p. Gabika Floreková, p. Ruženka
Sekerková, p. Hanka Ilčíková, p. Hanka

Váleková, p. Zuzka Furielová, p. Elenka
Hrdličková, p. Helenka Greňová, p. Tonka
Brašeňová. P. Milka Čajková, p. Jožko Čajka, p. Milan Ilčík, p. Milan Furiel, p. Majo
Válek. O výzdobu a zdokumentovanie sa
postarala p. Milka Majdišová.

Po krásnom a úspešnom dni sme odchádzali domov pyšne a hrdo aj so svojimi
výhrami a pocitom radosti, že sme mohli
byť opäť spolu.
Emília Majdišová
SZTP ZO Dolný Kubín

Výlet do Košíc

nia v lete miernejšie, sme si užili výlety
aj posedenia. Ak to epidemická situácia
dovolí, v závere roka plánujeme pripraviť
tradičné vianočné posedenie s darčekom
pre každého člena.

V termíne 7. 9.–9. 9. 2021 sa 28 členov SZTP ZO Leopoldov zúčastnilo výletu do Košíc. Doprava bola spoločná vlakom. Ubytovanie sme mali zabezpečené
v hoteli Crystal. Prehliadka mesta bola
so sprievodcom, ktorý nám porozprával
históriu mesta a povodil nás po kultúrnych pamiatkach. Navštívili sme Východoslovenskú galériu, kde sme si prezreli
expozíciu venovanú umeleckému dielu
rodiny Klimkovičovcov – Príbehy troch
generácií. Súčasťou výstavy je aj prvá
prezentácia sakrálnych diel vo forme externých výpožičiek z takmer 20 farností
zo stredného a východného Slovenska.
Vybrali sme sa spoločnej aj do botanickej
záhrady. Uchvátila nás prekrásna zbierka
kaktusov a sukulentov, expozícia nádherných orchideí, hmyzožravých rastlín. Počasie sme mali nádherné, letné, bol čas aj
na individuálny program a prechádzky po
meste, ktorý sme využili na občerstvenie,
posedenie pri kávičke či dobrej zmrzline.
Všetci sme si výlet užili a s peknými spomienkami sme sa vrátili domov.

Zdenka Karabová
predsedníčka SZTP, ZO Leopoldov

Výletom do Košíc sme zavŕšili rok
2021. Teší nás, že tento rok bol na akcie
úspešnejší ako minulý. Napriek pandémii,
ktorá stále pretrváva a keďže boli opatre3/2021 | 19

Slovenský zväz telesne postihnutých, Základná
organizácia z Ivanky pri Dunaji si vyrazila do Jasnej

K

aždý rok organizujeme pre našich členov týždňový rekreačný pobyt a strávenie pár dní v spoločnosti príjemných
ľudí. Po dôkladnom zvážení sme tento rok
stavili na istotu a rozhodli sa opäť navštíviť krásnu časť Slovenska – Demänovskú
dolinu. V Jasnej pod Chopkom v hoteli
Sorea SNP sme už boli a boli sme veľmi
spokojní. Ani teraz to nebolo inak. Od 5.
do 11. septembra si 46 členov výpravy
užívalo krásnu scenériu Demänovskej doliny a výlety do jej okolia. Už v júli sme
začali vybavovať a rezervovať vstupy na
prehliadky historických pamiatok a zaujímavých atrakcií, ktoré sme ešte doteraz
nemali možnosť vidieť. Každý deň sme
boli na výlete a každý z nich bol niečím
výnimočný.
V Hrabove pri Ružomberku sme si pozreli expozíciu „Sochy z piesku“ za asistencie majiteľa, ktorý nám porozprával,
ako takéto umelecké diela vznikajú a ako
dlho trvá ich zhotovenie. Na záver sme
boli pozvaní na long drink. Po ceste z Ružomberka sme sa zastavili v časti Ludrová, kde sa nachádza staručký gotický
kostol Všetkých svätých z 13. storočia,
samozrejme aj s odborným výkladom. Na
ďalší deň v Liptovskom Hrádku sme mali
objednanú prehliadku hradu a kaštieľa
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s doprovodom veľmi znalého historického
sprievodcu. Tento objekt je už v súkromnom vlastníctve, časť kaštieľa je upravená na hotelové a reštauračné služby.
Následne sme sa presunuli do Pribyliny,
kde sme si prezreli skanzen Liptovskej
dediny.
V strede týždňa nasledoval celodenný
výlet. Začali sme v ZOO kontakte a Tatrapolise. Ide o krásne riešený komplex,
kde je možný osobný kontakt so zvieratami a vtákmi. Súčasťou komplexu je aj
motýlia farma. Starší ľudia mohli na prehliadku využiť miestny vláčik. Keďže bol
krásny slnečný deň, veľmi sme si užili aj
vyhliadkovú plavbu loďou Mária po Liptovskej Mare. Priamo kapitán lode nám
porozprával ako vznikla, akú má rozlohu a význam. Tento deň sme ukončili na
salaši Pastierska v Bobrovci za srdečného privítania majiteľa. Dozvedeli sme sa
o živote ľudí a zvierat na salaši a výrobe
špecialít z mlieka, ktoré sme aj ochutnali.
Nasledoval deň s voľným programom. Väčšina ľudí sa vyviezla lanovkami
na Chopok. Pätnásti sme si urobili túru
z Chopku na Dereše a späť. Aj keď túra
nebola náročná, mali sme radosť z úžasných výhľadov a hlavne, že sme to zvládli.
V piatok sme ukončili naše výlety v Lip-

tovskom Mikuláši prehliadkou centra
mesta so sprievodkyňou a na ochutnávke
tradičnej „Demänovky“ v predajni St. Nicolaus. Bola to super bodka na záver našej rekreácie.
Ešte spomeniem, že voľný čas sme
trávili prechádzkami po okolí, v novom
wellness centre Euphoria, alebo iba tak
pri kávičke a debatovaní o živote. Cestou domov sme sa neplánovane zastavili
aj v Španej doline, kde práve prebiehali
Slivkové slávnosti, tak sme náhodou mali
o program naviac.
Aj toto všetko je spôsob, ako spríjemniť život občanom v našej peknej obci.
Celý týždeň bol zaujímavý, veselý, príjemný a samozrejme s dodržaním epidemiologických opatrení. Na záver sa mi patrí
poďakovať všetkým, ktorí sa rekreačného pobytu zúčastnili a tým, ktorí sa podieľali na jeho uskutočnení. Ďakujem aj
pánovi vodičovi Ľubošovi za spoľahlivú
a bezpečnú jazdu. A čo ešte dodať? Krásne slnečné počasie, dobrá nálada a chuť
zažiť zase niečo nové, nech je pozvánkou
na ďalšiu rekreáciu.
Jarmila Rajtáková,
predsedníčka ZO SZTP Ivanka pri Dunaji

Blahoželáme
jubilanti
Čas, neúprosný čas.
Letia rôčky a čo rôčky skrátka roky plynú.
Každému tie roky pribúdajú.
Aj v našej organizácii krásne životné
jubileum oslávili:
80 rokov – Terézia Ferienčíková
		
– členka
80 rokov –
Henrich Slaušek –
dlhoročný predseda,
v súčasnosti podpredseda
a hlavne náš spevák,
tanečník a skladateľ
prózy a poézie…

90 rokov – Stanislav Velický
		
– člen
Za celý kolektív OC SZTP Petržalka:
Keď nemôžem pripiť vínom, ponáhľam sa
aspoň rýmom –
Zdravia celé hory,
šťastia ako kvapiek v mori
Nech sa Vám milí jubilanti
vždy dobre darí.
Členovia OC SZTP
Bratislava Petržalka
Redakčná rada TP+TP

Všetko sa nedá vypovedať, čo len chceme prijať.
Prajeme to najkrajšie, čo len život môže dať.
Tento rok oslávila krásne okrúhle jubileum – 50 rokov naša pracovníčka OC SZTP Humenné, Mgr. Erika Bochinová.
Ďakujeme za vykonanú prácu v prospech telesne postihnutých a do ďalších rokov prajeme veľa zdravia, šťastia, osobných a pracovných úspechov.
Kolektív RC SZTP, Redakčná rada TP+TP

Dňa 23.9.2021 sa dožila krásneho životného jubilea – 65 rokov
predsedníčka OC SZTP Michalovce, pani Eva Lechmanová.
V deň jubilea sa všeličo želá,
šťastie, zdravie, Božie požehnanie.
Usmiatú tvár, to je ten najkrajší dar.
Ďakujeme za dlhoročnú prácu v prospech telesne postihnutých a do
ďalších rokov prajeme veľa zdravia, porozumenia a osobných a pracovných úspechov.
Kolektív RC SZTP, Redakčná rada TP+TP

Pani Antónia Popluhárová, podpredsedníčka
rady ZO SZTP v Ivanke pri Dunaji oslávila dňa
2. októbra životné jubileum – krásnych 80 rokov.
V deň jubilea sa všeličo želá:
šťastie, zdravie, božie požehnanie,
usmiatu tvár, to je ten najkrajší dar.
Milá Tonka, kolektív rady ZO Ti kyticou kvetov
zo srdca praje ešte veľa spokojne prežitých
rokov v kruhu svojej rodiny a v spoločnosti
dobrých ľudí. Nech je Tvoj život naplnený láskou,
porozumením a dobrou náladou.
Za celý kolektív rady ZO
Jarmila Rajtáková – predsedníčka ZO.

K blahoželaniu sa pripája
Redakčná rada TP+TP

Spomíname
Dňa 6. Októbra 2021 nás náhle a navždy opustil člen
rady ZO Žilina Vlčince – Roman Jakubček (62).
Bol medzi zakladajúcimi členmi vtedajšieho Klubu zdravotne postihnutej mládeže vo Zväze invalidov v roku 1977.
Bol aktívny v športe a poznajú ho i z iných krajov ako pravidelného účastníka športových hier. Vyše štyridsať rokov
pracoval v rade našej organizácie a bol ochotný vždy a každému pomôcť. Bol, i napriek ťažkému postihnutiu vždy dobre naladený a priateľský. Strácame priateľa, odišiel navždy,
ale spomienka a smútok v srdci zostane.
Členovia ZO SZTP Žilina Vlčince
a OC SZTP Žilina

Ako začať a čo písať…čo všetko sa udialo a aký to bol
vlastne ten rok – rok 2021?
A čo vlastne nám priniesol? Veľa. Ochudobnil nás o mnohé záujmy a hlavne stretnutia.
Ochudobnili sme sa o vynikajúcich členov. A čo bola príčina? Niekoľko násobne a hlavne často skloňované slovo COVID ach alebo och ten COVID.
Odišli a je nám za nimi smutno – Ľudmila Mašková
členka KK a vždy usmievavý a nápomocný Emil Čuperka.
Bôľ nám v srdci zostáva ale nezabudneme.
Česť ich pamiatke!
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VAŠA KRÍŽOVKA

Tajnička z 3/2021:
„Daj každému dňu šancu, aby sa stal najkrajším dňom Tvojho života.“ – Mark Twain
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Výrok: Bojovník sa ... (TAJNIČKA)

– Dan Millman

SUDOKU
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INZERCIA
Zdvíhacie Zariadenia
a úpravy áut pre ZŤp

ARES ?

Riešenia pre všetky typy architektonických bariér
Plošiny, výťahy, schodolezy, zdviháky
Bezplatné právne poradenstvo

Schodisková plošina

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

