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Čomu ma naučila mama 

Mama ma naučila prekonávať samého seba:
Nevstaneš od stola, kým nezješ ten špenát!
Mama ma naučila logike:
Prečo? Pretože som to povedala ...
Mama ma naučila náboženstvu:
Modli sa, aby to z toho koberca zišlo!
Mama ma naučila ohybnosti:
Pozri sa na tú špinu, čo máš na chrbte!
Mama ma naučila ceniť si dobre odvedenú prácu:
Ak sa chcete so sestrou pozabíjať, tak to urobte vonku, ja som tu práve
upratala!
Mama ma naučila irónii:
Ešte môžeš chvíľu plakať a ja ti dám potom na to skutočný dôvod!
Mama ma naučila čarovať:
Zavri ústa a zjedz tú polievku!
Mama ma naučila všetko o počasí:
Tvoja izba vyzerá, ako by tadiaľto prešlo tornádo.
Mama ma naučila, čo je závisť:
Na svete sú milióny nešťastných detí, ani jedno z nich nemá takých dobrých
rodičov, ako ty!
Mama ma naučila, čo je recyklácia:
Nebyť mňa, zhnijeme tu v špine.

Ach, tá Mama

4 roky: mama vie všetko!
8 rokov: mama vie veľa!
12 rokov: mama nevie všetko!
14 rokov: mama nevie nič!
16 rokov: mama je nula!
18 rokov: mama je z inej doby!
25 rokov: mama to možno vie!
35 rokov: kým sa rozhodnem, spýtam sa mamy!
45 rokov: pýtam sa sám seba, čo by si o tom...mama...myslela!
60 rokov: ako rád by som sa spýtal mamy.... 

Boh vynašiel lásku a dal jej meno MAMA!
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Aprílové rokovanie 
Valného zhromaždenia Svetovej únie 
zdravotne postihnutých v Istanbule

Na základe poverenia Republikovej rady SZTP z januára 2013 som 
v dňoch 5. - 8. apríla 2013 absolvoval zahraničnú pracovnú cestu do Is-
tanbulu, kde sa konalo 1. Valné zhromaždenie Svetovej únie zdravotne 
postihnutých (World Disability Union; ďalej len WDU), organizácie, o kto-
rej sme už v našom časopise písali, keď sme informovali o ustanovujúcom 
Valnom zhromaždení konanom v októbri 2011.

Rokovanie Valného zhromaždenia (VZ) sa konalo v dňoch 6. a 7. apríla 
v konferenčnom komplexe WOW vzdialenom len pár minút od medzi-
národného letiska Atatürk na európskej strane takmer štrnásťmiliónovej 
metropoly Turecka. Zhromaždenia sa zúčastnilo viac ako 300 zástupcov 
národných  organizácií združujúcich ľudí so všetkými typmi zdravotného 
postihnutia zo 75 krajín z celého sveta a všetkých kontinentov. Zo Sloven-
ska som bol jediným delegátom, na organizácii podujatia sa však význam-
ne podieľala aj p. Dr. Sylvia Tiryaki, zástupkyňa riaditeľa Centra globálnych 
politických trendov z Istanbul Kultur University, ktorá je od apríla 2013 
členkou vedeckej rady WDU (p. Tiryaki je absolventkou Právnickej fakulty 
UK v Bratislave, v súčasnosti prednáša medzinárodné právo na IKU v Is-
tanbule, je činná aj v mnohých ďalších oblastiach).  

Program VZ bol rozdelený do dvoch víkendových dní – v sobotu 
a v nedeľu dopoludnia sme sa venovali výlučne otázkam súvisiacim so 
samotnou organizáciou WDU, nedeľné popoludnie bolo venované odbor-
ným témam a najmä problematike univerzálneho dizajnu.

V úvode zasadnutia najprv odzneli príhovory členov exekutívy WDU – 
p. Hiljmnijety Apuk (Kosovo), p. Roba Crawforda (USA), p. Ali Hammed 
Mahmoudnejata (Irán), p. Necdeta Ozturka (Turecko, viceprezident WDU), 
p. Metina Senturka (Turecko, prezident WDU), potom s pozdravnými prí-
hovormi a pozdravmi vystúpili oficiálni hostia, predstavitelia tureckej vlády 
a mesta Istanbul – p. Fatma Sahin, ministerka rodiny a sociálnych vecí, 
p. Ahmet Davutoglu, minister zahraničných vecí, prečítané boli tiež tele-
gramy od podpredsedu vlády, ministra školstva a primátora mesta Istanbul.

Po schvlálení programu, p. Necdet Ozturk, viceprezident WDU, ktorý 
rokovanie viedol, pristúpil potom k voľbe orgánov valného zhromaždenia. 
Následne predniesol správu o činnosti WDU za obdobie od ustanovujúce-
ho VZ v októbri 2011, v nej o. i. spomenul, že odvtedy sa za členov WDU 
prihlásilo 49 ďalších národných organizácií osôb so zdravotným postih-
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nutím (delegáti VZ ich členstvo vo WDU odsúhlasili). V čase pred polud-
ňajšou prestávkou sa ešte uskutočnili voľby orgánov WDU – prezidenta, 
troch viceprezidentov, riadiaceho výboru, kontrolnej komisie, poradných 
orgánov a expertných výborov zameraných na rôzne oblasti činnosti WDU. 
Delegáti VZ vo funkcii prezidenta potvrdili p. Metina Senturka, na post 
viceprezidentov boli zvolení p. Necdet Ozturk, p. Yousif Al Zubair (Sudán) 
a p. Oleg Kapralov (Rusko).

Popoludní rokovanie VZ pokračovalo diskusiou o aktivitách a rozpočte 
WDU v nasledujúcom dvojročnom období, schválili sa aj niektoré formálne 
postupy súvisiace so zabezpečením činnosti sekretariátu, kontinentálnych 
a regionálnych koordinátorov. Pri diskusii o rozpočte delegáti z viacerých 
krajín (a to nielen z krajín tretieho sveta) otvorili otázku výšky ročného 
členského poplatku, ktorej súčasnú podobu mnohí považujú za neprime-
rane vysokú vzhľadom na možnosti ich vlastných rozpočtov. Poukazovali 
pritom najmä na to, že kritérium výšky HDP podľa ratingu MMF vo väčšine 
prípadov nekorešponduje s výškou rozpočtu u tých národných organizá-
cií, ktoré nedostávajú dotácie od štátu a sú závislé len na príspevkoch od 
členov (nezriedka nepracujúcich, poberajúcich v tom lepšom prípade so-
ciálne dávky, ktorí sú však oveľa častejšie hlboko pod hranicou chudoby), 
prípadne od donorov a sponzorov. Do diskusie k tejto téme sa zapojilo 
pomerne veľa delegátov, čo len potvrdilo aj náš názor, že na stanovenie 
výšky členského poplatku bude potrebné použiť iný kľúč ako je ten sú-
časný. O závažnosti tejto témy svedčí aj skutočnosť, že delegáti k tomuto 
nakoniec neprijali žiadne uznesenie, rozhodlo sa iba o tom, že výkonný 
výbor pripraví nejaké alternatívne návrhy, ku ktorým sa budú môcť členské 
organizácie vyjadriť, rozhodnutie by potom v priebehu najbližších mesia-
cov mala prijať exekutíva. (Na tomto mieste je potrebné spomenúť, že 
podľa dnes platných stanov WDU by naša organizácia mala platiť ročné 
členské vo výške 2500 tureckých lír, v aktuálnom prepočte asi 1000 €, 
čo je, samozrejme, neúnosné vzhľadom na možnosti našej organizácie; 
do najvyššej kategórie sme boli zaradení na základe štatistík MMF, podľa 
ktorých Slovenská republika výškou svojho HDP patrí medzi vysoko roz-
vinuté krajiny). 

Počas nedeľného predpoludnia zasadali novozvolené orgány WDU – 
výkonný výbor, komisie a ďalšie orgány, program popoludňajšieho zasad-
nutia vyplnili odborné prednášky. 

Hlavnou témou tu bola problematika tzv. univerzálneho dizajnu, kto-
rého podstatou je téza, že materiálne i nemateriálne prostredie okolo nás 
môže spĺňať charakteristiky prístupnosti pre všetkých ľudí bez ohľadu na 
vek, fyzické alebo psychické danosti alebo akékoľvek iné individuálne 
charakteristiky vrátane rôznych obmedzení, napr. aj v dôsledku zdravot-
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ného postihnutia. O takýto prístup sa snažia dnes už mnohé krajiny sveta, 
univerzálny dizajn sa prednáša v rôznych odboroch štúdia na vysokých 
školách (treba tu spomenúť, že univerzálny dizajn ako predmet je aj na 
Fakulte architektúry STU v Bratislave, prednáša ho i mnohým našim čle-
nom dobre známa Ing. arch. Zuzana Čerešňová, PhD.). P. Necdet Ozturk 
v tejto súvislosti napr. spomenul, že študenti architektúry v Austrálii musia 
v priebehu štúdia absolvovať týždenný pobyt na invalidnom vozíku, aby 
mali akú takú priamu skúsenosť s fyzickými bariérami vo svojom okolí.

Delegáti VZ sa ďalej zaoberali akreditáciou akreditačného centra WDU 
so sídlom v Istanbule, ktorého úlohou bude posudzovať (akreditovať) 
medzinárodné, národné, regionálne i lokálne inštitúcie z hľadiska zhody 
ich činnosti a pôsobenia s prijatými Univerzálnymi štadardmi pre ľudí so 
zdravotným postihnutím (Universal Standards for the Disabled, v skratke 
USTAD). Valné zhromaždenie WDU následne v tejto súvislosti schválilo 
aj samostatnú Deklaráciu, ktorú som v mene SZTP podpísal ako jediný 
zástupca členskej organizácie prítomný na Valnom zhromaždení. Obsahu 
Deklarácie by sme sa vzhľadom na jej závažnosť chceli podrobnejšie veno-
vať v niektorom z nasledujúcich čísel nášho časopisu.

Valného zhromaždenia WDU sa zúčastnili aj zástupcovia OSN – jej vy-
soká komisárka pre utečencov, p. Elif Selen Ay vo svojom príspevku ho-
vorila o špecifikách prístupu k utečencom so zdravotným postihnutím. 
V ďalšom priebehu popoludňajšieho programu sa prezentovali nasledovné 
témy: 
• Regulácia dostupnosti (p. Linnie Tse, Kanada),
• Univerzálny dizajn, sociálne a občianske partnerstvo (p. Matt Barkley, USA),
• Univerzálny dizajn pre marginalizované komunity (p. Betsy Valnes, USA),
• Vnímanie postihnutia – národná správa za Turecko (p. Akile Gursoy, 

Turecko),
• Zvýšenie potenciálu MVO a program riadenia kvality (p. Ali Ercan Oz-

gur, Turecko),
• Zmiešaný model vzdelávania (p. Rob Crowford, USA). 

Odborným programom sa 1. Valné zhromaždenie Svetovej únie zdra-
votne postihnutých v Istanbule oficiálne skončilo, v jeho závere odzneli 
už len poďakovania účastníkov organizátorom a hostiteľskej krajine, pred-
sedníctvo VZ všetkým poďakovalo za účasť a ohlásilo, že najbližšie valné 
zhromaždenie sa uskutoční v r. 2015, miesto konania však ešte nie je po-
tvrdené. 

Svoju účasť na 1. VZ WDU považujem za veľmi cennú a užitočnú skú-
senosť tak pre mňa osobne, ako aj z pohľadu zástupcu našej organizácie 
SZTP. Ľudia so zdravotným postihnutím na celom svete bojujú za svoje 
práva, združujú sa, aby boli silnejší a ich úsilie efektívnejšie. Ich situácia 
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v rôznych častiach sveta je veľmi rôznorodá a existujú tu obrovské rozdiely 
medzi jednotlivými krajinami. I Slovensko, samozrejme, je niekde na tejto 
úrovni, pre mnohé krajiny tretieho sveta môžeme byť príkladom, tak ako 
inšpiráciou pre nás je zas prax v niektorých ďalších, spravidla vyspelejších 
krajinách. Máme sa čo učiť od druhých, tak ako sa mnohí môžu učiť od 
nás a v tomto zmysle majú stretnutia a podujatia tohto typu naozaj veľký 
význam. Otázkou pre nás je, či sa učiť chceme a či máme dosť síl presa-
diť do našej praxe, čo sa v prístupe k ľuďom so zdravotným postihnutím 
osvedčilo a funguje inde. 

Nezanedbateľné nie sú ani náklady na získavanie skúseností takýmto 
„konferenčným“ spôsobom, bude preto potrebné zvážiť, či to pre našu 
organizáciu nie je v súčasných ekonomických podmienkach priveľké sústo 
(reálne náklady na túto cestu boli vo výške 327,39 €, organizátori pritom  
hradili ubytovanie a stravu počas konania VZ, (poskytli aj 40 % zľavu na 
letenky Tureckých aerolínií). Otázku, či SZTP bude i naďalej členom WDU, 
bude však možné zodpovedať až potom, keď bude známa výška ročného 
členského za každú organizáciu – ostáva veriť, že toto nakoniec nebude 
bariérou, ktorá nám znemožní priamu účasť na dianí v Svetovej únii zdra-
votne postihnutých. 

Štefan Grajcár 

Oznam

Oznamujeme členom Asociácie polio v SR, že v roku 2013 sme získali 
2393,67 € z 2 % z dane z príjmov. Ďakujeme všetkým, ktorí sa pričinili 
o získanie týchto prostriedkov. Použijeme ich na akcie v roku 2014.

Víkendový pobyt v roku 2013

V dňoch 10. – 12. mája 2013 sa uskutočnil po dlhej zime očakávaný 
víkendový pobyt v hoteli Satelit – Piešťany. Zišlo sa nás asi 40. Známe pro-
stredie, milý a ústretový personál hotela. V piatok večer sme mali členskú 
schôdzu, na ktorej nás predseda oboznámil s udalosťami od posledného 
stretnutia. 

Sobotu sa všetci účastníci rozbehli v skupinách po meste. Počasie bolo 
prijateľné, mohli sme si posedieť aj vonku pri zmrzlinovom pohári alebo 
pive, porozprávať sa o tom ako sme prežili zimu, prípadne pomíňať našet-
rené eurá v množstve obchodov. 

Sobota večer, ako už býva zvykom na víkendovke – patrila zábave. Tro-
chu odlišne ako inokedy, lebo náš Ďuri sa nemohol zúčastniť tohto pobytu 
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a tak sme si museli vystačiť sami s dvoma gitarami. Večer bol spestrený 
70. narodeninami nášho Vojtu Antošovského. Pekne sme mu zagratulovali, 
aj si s ním zatančili. Anka Chochuľová predniesla Vojtovi básničku, ktorú 
sama zložila.

Nedeľné ráno bolo daždivé, ale my sme sa rozchádzali spokojní, že sa 
nám vydarila ďalšia akcia.

a.s.
 

Moja najkrajšia dovolenka

Jednou z najkrajších dovoleniek posledných rokov bola nepochybne 
aj naša náboženská „Púť po stopách sv.Brigity - spolupatrónky Európy“, 
s priebehom ktorej, ako aj s ťažko opísateľnými zážitkami, by som sa chcel 
podeliť aj s Vami. Ale iba veľmi, veľmi stručne, lebo zhrnúť množstvo doj-
mov a zážitkov zo šestnástich dní na pár riadkov sa nedá.

V Bratislave sme pristúpili do komfortného klimatizovaného autobusu 
a vydali sme sa cez Trnavu a Žilinu nočnou jazdou, s malými občerstvova-
cími prestávkami, do poľského Gdaňska.

Historické mesto Gdaňsk je považované za hlavné mesto námornej 
dopravy a obchodu. Spoločne s mestami Sopoty a Gdyňa tvoria tzv.Troj-
mestie. V minulosti bol Gdaňsk hanzovým mestom, teda v spolku obchod-
ných nemeckých miest. Zachovala sa krásna architektúra, hanzové meš-
tianske domy, staromestská radnica a iné. Sieňový kostol Panny Márie dlhý 
105 m, je jeden z najväčších tehlových kostolov na svete. Navštívili sme aj 
gotický kostol sv.Brigity, ktorého raritou je veľký jantárový oltár, v ktorom 
sme mali aj jednu z našich každodenných svätých omší. Autokarovou pre-
hliadkou mesta sme sa rozlúčili s Gdaňskom a v Gdyni sme sa naložili na 
trajekt do švédskeho prístavu Karlskrona. Po krátkom, ale výdatnom spán-
ku v kajute na posteli sme sa zobudili vo Švédsku a pokračovali smerom 
do malého mestečka Husaby kde sme navštívili kostol, v ktorom bol po-
krstený prvý švédsky kresťanský kráľ a bolo založené prvé arcibiskupstvo 
na území Škandinávie. 

V mestečku Skara, kde po smrti svojho manžela žila sv. Helena, sme si 
prehliadli katedrálu a pokračovali do mestečka Skovde, kde sa táto švéd-
ska svätica narodila. Po prenocovaní v meste Jonkoping sme pokračova-
li na našej púti návštevou mestečka Vadstena, kde sme navštívili kláštor 
a kostol s pozostatkami sv.Brigity, spolupatrónky Európy. Po prehliadke 
zámku Gustáva Vasu a najstaršej radnice vo Švédsku sme sa pohli smerom 
do Stockholmu. 

Počas dvoch dní sme navštívili múzeum unikátnej vojnovej lode Vas-
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sa, ktorá sa potopila po dvoch hodinách plavby pri slávnostnom spustení 
a ktorú po 333 rokoch vytiahli z morského dna a zreštaurovali. Navštívili 
sme aj skanzen švédskeho vidieka so sedliackymi stavbami z minulých 
storočí. V Starom meste sme navštívili korunovačný kostol sv.Mikuláša, 
kostol Storkyran, tzv. Nemecký kostol, mestskú radnicu, kráľovský palác 
a švédsky parlament, ale aj palác, kde sa odovzdávajú Nobelove ceny.

Gdaňsk – starý prístav

Popoludní sme sa zastavili v univerzitnom mestečku Uppsala, kde sme 
si prezreli najväčšiu škandinávsku katedrálu s hrobmi kráľa Gustáva Vasu 
a sv. Erika patróna Švedska. Po prehliadke stredovekej pevnosti a prehliad-
ke najstaršej škandinávskej univerzity s najrozsiahlejšou knižnicou sme po-
kračovali nočnou jazdou naprieč Škandináviou do najvýznamnejšieho stre-
dovekého pútnického mesta v Škandinávii, Trondheimu. Do 16. storočia 
bolo toto tretie najväčšie mesto Nórska známe ako Nidaros. Dnes sa tak 
nazýva iba katedrála, ktorá je najkrajšou stredovekou budovou v Škandiná-
vii a ktorá stojí nad hrobom nórskeho kráľa a národného patróna sv. Olafa. 
Prehliadkou mesta sme videli arcibiskupský palác, unikátny zdvíhací most 
Bybrua ako aj najväčšiu drevenú budovu v severnej Európe. Cestou maleb-
nými uličkami popri kráľovskej rezidencii Stiftgarten sme navštívili rybí trh 
a ochutnali nórske špeciality.

Po ubytovaní v malebnom mestečku Andalsnes sme ešte stihli krát-
ku prechádzku po brehu nádherného Andalsfjordu. Po raňajkách sme sa 
vydali po slávnej „Ceste trollov“ prudkými serpentínami, popri úžasných 
vodopádoch až na vrchol ľadovca, kde sme sa krátko zastavili, aby sme si 
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pozreli hlboké údolie skade sa náš autobus štveral. Potom sme sa pohodl-
nou jazdou po perfektne udržiavaných cestách cez nespočetné množstvo 
tunelov a niekoľkými trajektmi cez fjordy dostali do Geirangeru. Vyhliad-
kovou plavbou po najznámejšom fjorde, ktorý je zapísaný ako pamiatka 
UNESCO, sme sa kochali obrovskými vodopádmi Nádej, Sedem sestier, 
Nápadník a iných, sme ukončili prehliadku tohto prírodného unikátu. 
Prejazdom oblasťou najväčšieho ľadovca európskej pevniny Jostedalsbre-
enu, okolo najhlbšieho a najdlhšieho fjordu Sognenfjord sme sa dostali 
do druhého najväčšieho mesta Nórska do Bergenu. Počas druhej svetovej 
vojny bolo toto mesto centrom odboja a pozostatky bojov si miestni pripo-
mínajú na mnohých miestach.

Trondheim - katedrála

Prechádzkou historickým centrom, okolo hanzových domov Bryggenu 
zaradených medzi pamiatky UNESCO, návštevou známeho rybieho trhu, 
sme sa dostali k vyhliadkovej lanovke na horský hrebeň nad mestom, od-
kiaľ sa otvoril panoramatický výhľad na mesto a desiatky ostrovov. Popo-
ludní odjazd smerom na východ Nórska. Zážitkom boli prevoz trajektom 
cez prekrásny Hardangerfjord, jazda majestátnym priesmykom Maboda-
len, serpentínami a tunelmi k mohutným vodopádom Voringfossen. Po 
najrozsiahlejšej európskej náhornej plošine Hardangervidda a následným 
prejazdom veľmi dlhým údolím sme prišli do Osla, hlavného mesta Nórska. 

Celodennú prehliadku mesta sme zahájili omšou v katedrálnom chráme 
sv. Olafa. Na prechádzke po pešej zóne Karl Johanegate sme videli naj-
hlavnejšie stavby mesta Parlament, Univerzitu, Národné divadlo a Kráľov-
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ský palác s rozsiahlym voľne prístupným, perfektne udržovaným parkom. 
Návšteva známeho parku Frogner, kde sa nachádza 212 sôch najvýznam-
nejšieho nórskeho sochára Gustáva Vigelanda, zanechala v každom z nás 
rôzne pocity, pretože niektoré sochy sú bez pomenovania a je na každom 
návštevníkovi, aby si ju pomenoval podľa svojho videnia. Ale väčšina sôch 
je perfektne vypracovaná s jasným vyjadrením svojho mena aj bez pre-
čítania tabuľky. Napríklad Rozhnevaná rodina, Milenci alebo Nahnevaný 
chlapček. Druhý deň sme navštívili tzv. Poloostrov múzeí Bygdoy, kde 
sú umiestnené múzeá rôznych etáp nórskej histórie. Jedno z múzeí je ve-
nované vykopávkam troch vikingských lodí starých viac ako tisíc rokov 
aj s pokladmi nesmiernej historickej ceny.V druhom múzeu sme videli 
autentickú polárnu loď Fram aj s vybavením, na ktorej sa plavili polárni bá-
datelia Amundsen a Nansen keď dobyli severný i južný pól. V treťom nami 
navštívenom múzeu sme videli expozíciu Kon-Tiki a papyrusovú loď Ra II., 
na ktorej sa preplavil oceánom Thor Heyerdal. A na samý záver návštevy 
Osla nemohla chýbať návšteva svetoznámeho Holmenkolenu a jeho sko-
kanského mostíka, z ktorého najvyššej plošiny je prekrásny pohľad na Oslo 
a kruhový výhľad na veľkú časť  Oslofjordu a aj na množstvo jazier v okolí.

Fjord Geiranger – Vodopády 7 sestier

Po opätovnom prejazde do Švédska sme sa po západnom pobreží 
presunuli do jeho druhého najväčšieho mesta a najdôležitejšieho prístavu 
Göteborgu. Mesto je sídlom biskupstva a univerzity. Prehliadkou mesta 
pozdĺž kanálu sme videli Národné divadlo, Park kultúry s unikátnymi vo-
liérami motýľov, navštívili sme nemecký kostol a prehliadku sme ukončili 
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návštevou katedrálneho kostola, kde sú pochovaní viacerí švédski králi 
a veľmoži. Pozoruhodnosťou je, že sarkofágy sú uložené v obrovských 
kryptách pod katedrálou, ale epitafné dosky s erbmi jednotlivých pohlavá-
rov sú umiestnené na stenách v hlavnej lodi katedrály. Ďalším putovaním 
sme sa zastavili v starobylom univerzitnom mestečku Lund a navštívili naj-
významnejší románsky kostol v celej Škandinávii. Kostol sa pýši raritným 
orlojom, nad ktorým sa šermujú dvaja rytieri a každú celú hodinu odbijú 
údermi mečov. Poslednú noc na škandinávskom polostrove sme strávili 
v Malmó, z ktorého sme sa hneď ráno Oresundským mostom a tunelom 
presunuli do Dánska a jeho hlavného mesta Kodane. Jazda po moste vo 
výške 70 m nad hladinou mora s následným vjazdom do tunela 25 m pod 
hladinou je skutočne takmer adrenalínovým zážitkom.

Prehliadku mesta sme zahájili návštevou kráľovského paláca Amelien-
borgu, ktorý je aj v súčasnosti úradnými a reprezentačnými priestormi 
úradujúceho dánskeho kráľa. Navštívili sme aj najväčší chrám sv.Ansga-
ra, budovu dánskeho parlamentu Christianborg ako aj veľkolepú mestskú 
radnicu. A samozrejme, nemohli sme nenavštíviť rodný dom rozprávkára 
Hansa Christiana Andersena a jeho svetoznámu Malú morskú vílu, symbol 
Kodane.

Spiatočnou prechádzkou po najdlhšej pešej zóne Stroget posiatej pou-
ličnými umelcami, maliarmi, zabávačmi a hudobníkmi, okolo zábavného 
parku Tivoli sme sa vrátili k autobusu a rozlúčili sa s krásnym mestom.  

Po krátkom presune do mestečka Gedser sme sa nalodili na trajekt a po 
nočnej plavbe sme sa vylodili v nemeckom Varnemünde, z ktorého sme 
sa s krátkymi občerstvovacími prestávkami cez Českú republiku dopravili 
naspäť na Slovensko do Bratislavy.

P.S.
Krátka rekapitulácia prekrásnej púte po 5600 km presedených v auto-

buse ? 
Všade krásne, doma najkrajšie. Okrem fjordov, ku ktorým by som sa ešte 

raz veľmi rád vrátil. Ale loďou, po hladine, odkiaľ sú najkrajšie. 
Asi najviac ma však upútala nesmierna čistota severských miest, bez 

škaredých, grafitmi a sprejermi pomaľovaných budov a perfektná kvalita 
ciest bez akýchkoľvek výtlkov a reklamných billboardov pozdĺž ciest, kto-
rých som narátal až šesť či sedem, ale aj to pomerne ďaleko od ciest, na 
súkromných pozemkoch. Ako záhradkára ma zaujalo pestovanie jahôd na 
obrovských plochách, v riadkoch na vrchole asi polmetrových hroblí. 

Miloš Stilhammer
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Košice – mesto bez architektonických bariér

V mesiaci august 2012 bola založená  Komisia pre odstraňovanie ar-
chitektonických bariér v meste Košice za účasti členov Asociácie Polio 
v SR - RŠO SZTP, ktorá pozostávala z troch členov. Komisia zmapovala 
požiadavky pre deberiérizáciu v meste Košice a začala korešpondovať s 
kompetentnými orgánmi, vrátane magistrátu mesta, ale bezúspešne. A tak 
v mesiaci september 2012 v spolupráci s Detským klubom zdravotne po-
stihnutých detí a mládeže v Košiciach, iniciovala petíciu „Košice mesto bez 
bariér“ s hlavným textom, v súvislosti s očakávanými udalosťami pri príle-
žitosti Európského hlavného mesta kultúry 2013 (ďalej EHMK). 

Petíciu podpísalo 5 030 občanov v meste a v mesiaci november 2012 
bola predložená na Magistrát mesta Košice. Za účasti médií nás prijal ná-
mestník primátora Ing. arch. Jakubov, kde sme podrobne prerokovali 
naše požiadavky – čo je nutné riešiť hneď a čo postupne prostredníctvom 
novo založenej Mestskej komisie na odstraňovanie architektonických ba-
riér v meste Košice. Založením tejto komisie bol poverený útvar hlavného 
architekta mesta Košice.

V mesiaci máj 2013 sa uskutočnilo prvé pracovné rokovanie, kde sa 
riešili základné otázky: 
– Evidencia nahlásených požiadaviek debariérizácie a ich pridelenie na 

riešenie 
– Metodický pokyn pre projekčnú sféru na nové požiadavky oproti nor-

mám, rampy, toalety, bazény, sprchy, vchodové dvere, elektrické vozí-
ky, skútre 

– Umožniť vstup pre vozíčkarov do kultúrnych a sakrálnych stavieb – kostoly
– Zabezpečiť možnosť účasti vozíčkarov a ťažko telesne postihnutých na 

verejných akciách vytvorením priestoru a možnosti plynulého odchodu 
– Na detskom ihrisku zabezpečiť aspoň jednu hojdačku pre dieťa s telesným 

postihnutím 
– Dôsledne kontrolovať neoprávnené obsadzovanie označených parko-

vísk pre vozíčkarov 
V Košiciach sme zaznamenali od začiatku značný pokrok debarierizá-

cie, hlavne v novo budovaných parkoch a kultúrnych zariadeniach.

Ing. Ján Bartko
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PETÍCIA
ZA KOŠICE – MESTO BEZ BARIÉR

V súvislosti s očakávanými udalosťami pri príležitosti EHMK 
– 2013, my dole podpísaní občania vyjadrujeme požiadavky na 
bezpodmienečnú debarierizáciu kultúrnych, verejno-prospešných, 
spoločenských inštitúcií a objektov tak, ako si to vyžaduje Európ-
ska sociálna charta, kultúrnosť spoločnosti a občanov, kultúra 
každého človeka...

Súčasný stav prístupnosti štátnych, verejných, kultúrno-histo-
rických a iných početných objektov v meste Košice, najmä pre ob-
čanov s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorých sa, okrem „domá-
cich“, očakáva v rámci návštevnosti EHMK 2013 v dosť početných 
skupinách aj zo zahraničia, nie je prijateľný pre ľudskú kultúrnu 
komunitu...

Projekt Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013 by mal vy-
tvárať priestor i pre naplnenie zámerov debarierizácie mesta Koši-
ce, čo ku kultúre každého mesta rozhodne patrí.

Cieľom petície je prostredníctvom hlasu a vyjadrenia  obyvateľov 
mesta Košice prelomiť nezáujem a riešiť jedno z najzákladnejších 
pravidiel spoločnosti – prístupnosť, bezbariérovosť životného pro-
stredia.     

„Chceme odstrániť bariéry, ktoré spôsobujú izolovanosť, nevší-
mavosť, ľahostajnosť...“ 

Všeobecne platí, že ako sa zbavíme negatívneho vzoru kultúr-
nosti ? – jeho odstránením !!!!!!!!!

Je neodmysliteľné, ako sa uvádza v zámere EHMK Košice 2013 „priblí-
žiť príklady európskych miest, kde sa kultúra a kreativita stali zá-
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kladom ich rozvoja“, pripravovať projekt predovšetkým o kultúre 
a kultúrnosti mesta Košice bez riešenia „kultúrnosti národa“, spo-
ločnosti, mesta, v rámci integrácie občanov, v rámci prístupnosti a služieb 
minimálne tých kultúr, pamiatok, histórie a súčasnosti, ktoré mesto Košice 
chce prezentovať. 

Vzťah spoločnosti, vzťah mesta ku problematike občanov so 
zdravotným postihnutím, dôchodcom a podobne, patrí k základ-
ným prejavom kultúrnosti každého národa a kultúry ľudí. V európ-
skych mestách kultúry je integrácia takou samozrejmosťou ako 
voda a vzduch. Pri jej absencii sa stráca akákoľvek „kultúrnosť“ 
každého mesta.

Veríme, že petícia neostane nepovšimnutá a spoločnou činnos-
ťou a spoluprácou splatíme dlžobu občanom mesta Košice, vytvorí-
me pekné podmienky pre  všetkých  občanov, nielen so zdravotným 
postihnutím, v našom krásnom meste Košice. 

Petičný výbor

Mestská komisia pre odstraňovanie architektonických 
bariér za účasti členov Asociácie Polio v SR
– Republikovej špecifickej organizácie SZTP

Magistrát mesta Košice
Primátor 
MUDr. Richard Raši 

Správa 
Posudzovanie nových stavieb Mestské kúpalisko a kultúrny stánok 

Kunsthalle, na požiadavky  vozíčkarov pre bezbariérové prostredie v mes-
te Košice.

Mestské verejné kúpalisko Košice 
Ide o zariadenie dlho očakávané osobami s telesným postihnutím, pre-

dovšetkým vozíčkarmi, keďže ostatné kúpaliska v meste  sú pre vozíčkarov 
prakticky neprístupné.

Vstup na plaváreň je bezbariérový, vstup k bazénom má brodisko pre 
prechod invalidných vozíkov čo vysoko hodnotíme. Plaváreň má aj bezba-
riérové WC, ale to bolo neprofesionálne navrhnuté. Prvý problém je, že je 
úzka chodba a vytvorená záverová presklená priečka, čo zabraňuje tomu, 
aby na WC sa dostali exteriérové invalidné vozíky ako sú elektrické a skútre, 
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ktoré sa nevedia otočiť na mieste. Druhý závažnejší problém je, že dvere sa 
otvárajú do vnútra miestnosti, to znamená, že ak tam aj exteriérový vozík 
vojde, nezavrú sa dvere. WC bolo navrhované pre malé mechanické invalid-
né vozíky s možnosťou ich skladania, aby sa zúžila šírka vozíka.

Navrhované riešenie = zakúpenie skladacieho mechanického invalid-
ného vozíka, ktorý by bol zložený na WC a k dispozícii pre osoby na 
klasických exteriérových vozíčkov. Takéto WC sa v súčasnosti už nikde 
nepoužívajú, pretože obmedzujú komunikačný priestor WC.

Komunikácia vozíčka po celom kúpalisku je bezproblémová.
K ďalším dôležitým nedostatkom patrí: 

• Kúpalisko nemá prezliekaciu kabínku pre vozičkárov. Zrejme sa pred-
pokladalo, že sa budú vozíčkari prezliekať v bezbariérovom WC, ale 
tam je to problematické, ako je uvedené vyššie.

• Chýbajú sklopné sedačky (aspoň jedna pre celé kúpalisko), pri spr-
chách pri vstupe do bazénov pre osoby s ťažším telesným postihnutím, 
ktoré bez podporných aparátov nevedia stáť a teda musia sa sprchovať 
v sede a teraz musia sedieť na zemi alebo sa nesprchovať. 

• Chýba nájazdová rampa pre vstup vozíčkarov na vodnú hladinu bazé-
nu, bežné riešenia napríklad kúpalisko Štúrovo 

Kultúrny stánok Kunsthalle 
Zariadenie je veľmi dobré dispozične riešené pre komunikáciu a pohyb 

s vozíčkom. Je to vzorový prípad ako má vyzerať komunikačný priestor 
pre širokú verejnosť. Bezbariérové WC bolo projektované správne pre in-
teriérové aj exteriérové invalidné vozíky, teda mechanické aj elektrické. Za 
drobný nedostatok možno považovať rýchle zatváranie dverí výťahu, ktorý 
je nastavený pre zdravú verejnosť na 10 sekúnd a pre invalidné vozíky, 
hlavne ktoré sú samoobslužné, sa budú dvere zasekávať, lebo vozík potre-
buje viac času na nastúpenie a vystúpenie. 

Jedným z nedostatkov je schodisková plošina na prepravu invalidných 
vozíkov na medziposchodový výstavný priestor. Bola dodaná ako bytová 
pre malé mechanické vozíky s rozmerom dĺžky do 105 cm a preto nevyho-
vuje exteriérovým invalidným vozíkom, ktoré majú bežne dĺžku až do 142 
cm a tak sa na plošinu nezmestia. Nebol nijaký dôvod nedať tam väčšiu 
plošinu, ktoré sa bežne dodávajú na akúkoľvek požadovanú dĺžku. 

Navrhované riešenie: 
1. Vstup na medziposchodie cez zadné dvere môže zabezpečiť personál
2. Zakúpenie mechanického vozíka, ktorý by bol k dispozícii aj pre ľudí 

s ťažším telesným postihnutím, aby si v pohode prezreli prezentácie. 
Na takéto nedostatky už upozorňujeme mnoho rokov, aj teraz sa to 
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potvrdilo, že projektovanie pre nás vozíčkarov bez nás, vždy prinesie zby-
točné nedostatky.

Je to spôsobené snahou projektantov vytvárať podmienky aj pre vo-
zíčkarov, ale bez dostatočnej odbornej znalosti poznania súčasného stavu 
v oblasti komunikačnej techniky základne vozíčkov a iných zariadení pre  
osoby s telesným postihnutím. Ďalej sa treba oboznámiť aj s možnosťami, 
ktoré poskytuje štát, kde zdravotné a sociálne poisťovne preplácajú nové 
typy invalidných vozíkov interiérové aj exteriérové, ktoré osoby s telesným 
postihnutím používajú v dobe trvania až 10 rokov.  

Ukazujú sa časté nedostatky aj v zastaranej legislatíve zastaraných typo-
vých noriem a nástrojov, ktoré sa používali od roku 1985 a tiež neboli nikdy 
zodpovedne odskúšané. Je to aj zrejmé z faktu, že na Slovenku sa otázke 
tvorby bezbariérového prostredia už mnoho rokov vyhýbame. Ďalej sú ne-
dostatky aj v ekonomických pravidlách spoločnosti a v odovzdávaní stavieb 
do používania, kde dochádza k diskriminácii určitej skupiny obyvateľstva. 

Ing. Ján Bartko

 

Medzinárodný deň osôb so zdravotným 
postihnutím 2013, ktorý sa niesol v znamení 

hesla „Európa pre občanov, občania pre Európu“

V roku 2013 oslavy Medzinárodného dňa osôb so zdravotným postih-
nutím sa konali v rámci Európskeho roka občanov v termíne 4. – 6. júla 
2013 v priestoroch Strednej odbornej školy technickej v Lučenci. Naše po-
ďakovanie patrí Základnej organizácii SZTP v Lučenci na čele s predsedom 
pánom Karolom Spurným za zorganizovanie a zabezpečenie tejto akcie, na 
ktorej sa zúčastnilo 160 účastníkov z celého Slovenska. Záštitu nad pod-
ujatím prevzal prezident Slovenskej republiky pán Ivan Gašparovič, pod-
predsedníčka NR SR pani Jana Laššáková, predseda BBSK Banská Bystrica, 
europoslanec Vladimír Maňko a primátorka mesta Lučenec pani Alexandra 
Pivková. RŠO Asociáciu polio v SR zastúpovalo 6 členov a to: Anička Cho-
chuľová, Alica Suchá, Dušan a Janka Šebianovi, Janko a Danka Köbölovi.

Začiatok júla bol skutočne horúci a tak aj my – účastníci MDOZP – sme 
sa poriadne zapotili, kým sme sa poschádzali do Lučenca zo všetkých kú-
tov Slovenska. Ako každý rok, aj teraz sa zišli delegáti tohto nášho sviatku, 
aby si ihneď prvý deň zmerali svoje sily na športovom poli. Ubytovaní sme 
boli v študentskom internáte, ktorý z vonku vyzeral honosne, ale izby vy-
povedali čo-to o našej dnešnej mládeži.
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Začínali sme obedom. Strava sa podávala v neďalekom hoteli, kde na 
naše zdesenie nebol výťah a jedáleň bola na 1. poschodí. Treba však pove-
dať, že nám, ktorí sme mali problémy so schodmi, personál vyšiel v ústre-
ty a zapožičal nám svoj nákladný výťah, ktorý slúžil na prevoz stravy. 
Po výdatnom obede – treba povedať, že strava bola výborná a porcie na 
úrovni – sme sa presťahovali do areálu gymnázia B.S. Timravy, aby sme sa 
pripravili na športové zápolenie. Športové hry otvorila svojim príhovorom 
primátorka mesta Lučenec PhDr. Pivková. Prítomní boli aj poslanci Ban-
skobystrického samosprávneho kraja  za Lučenec Mgr. Czúsz, Ing. Hamor-
ník, ďalej poslanec mestského zastupiteľstva MUDr. Mičko, ktorý zároveň 
počas súťaží dohliadal spolu so zdravotnou sestrou na naše zdravie. Od-
bornú prípravu športových hier mal na starosti viceprimátor mesta Lučenec 
pán Pavol Baculík.

Súťažilo sa v hode granátom, hode na basketbalový kôš, hode šípkami, 
v streľbe zo vzduchovky, v hádzaní krúžkov na kolíky a vozíčkari mali svoj 
slalom. Kolky sa hrali vo Fiľakove, kam záujemcov odviezol autobus. Nám, 
ktorí si potrebujeme udržať rovnováhu pomocou barle, sa ťažšie hádzalo 
a až neskoro sme si uvedomili, že sme si mohli požičať vozík a tak absol-
vovať jednotlivé disciplíny. Dušan Šebian a Janko Köböl súťažili, okrem 
iného, aj v streľbe zo vzduchovky, kde sa Dušan v tejto disciplíne umiestnil 
na druhom mieste, čo nás, samozrejme, veľmi potešilo, že sme si z tohto 
podujatia odniesli aj diplom. 
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Počas športových hier organizátori zabezpečili aj prezentáciu kompen-
začných pomôcok, medzi iným aj osobné motorové vozidlo, ktoré bolo 
upravené na ručné ovládanie pre osoby s ťažkým telesným postihnutím. 
V priebehu prezentácie sa poskytovalo odborné poradenstvo na úpravu 
vozidla, ktorá je vždy individuálna, pretože každý klient potrebuje nie-
čo iné. Boli sme informovaní, že pracovníci jednotlivých centier ŠKODA 
HANDY sú pripravení zodpovedať naše otázky a spolu s nami hľadať čo 
najlepšie riešenie našich potrieb a nárokov. 

Prvý večer sa niesol v znamení kultúrneho programu. Premiestnili sme 
sa do centra mesta do budovy divadla B.S. Timravy. Celým večerom nás 
odborne sprevádzala pani Renáta Babjaková z MÚ Lučenec. Po oficiálnom 
privítaní prítomných predsedníčkou SZTP Ing. Vrábľovou a primátorkou 
mesta Lučenec PhDr. Pivkovou v rámci kultúrneho programu vystúpili 
tanečná škola ATACK, folklórny súbor IPEĽ, folklórny súbor NÓGRÁD, 
folklórny súbor PITYPANG. Treba vysloviť poďakovanie pracovníkom ZO 
SZTP Lučenec, že dokázali zabezpečiť kvalitný kultúrny program. Medzi 
jednotlivými vystúpeniami odovzdávala predsedníčka SZTP ocenenia – ďa-
kovné listy, bronzové, strieborné a zlaté medaily SZTP – dobrovoľníkom 
SZTP z celého Slovenska. Aj pri tomto bode programu sa môžeme pochvá-
liť. Náš člen – Ing. Jozef Danek bol za svoju dlhoročnú prácu v Asociácii 
polio ocenený udelením zlatej medaily. Aj touto cestou mu úprimne bla-
hoželáme.

Druhý deň dopoludnia sa konal odborný seminár, ktorý bol rozde-
lený na dve časti. V prvej časti sa hovorilo o peňažných príspevkoch na 
kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažko zdravotne postihnutých. Druhá 
časť nášho odborného seminára bola venovaná podmienkam, možnostiam 
a spôsobom uplatnenia zdravotne postihnutých na trhu práce, či už otvo-
renom alebo v chránených dielňach v zmysle zákona č. 5/2004 Z.z. o služ-
bách zamestnanosti v platnom znení. Odborného seminára sa zúčastnili 
kvalifikovaní pracovníci  Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny z Lučenca 
na čele s riaditeľom PhDr. Martinom Šebianom, PhD., ktorí kvalifikovane, 
zodpovedne a trpezlivo zodpovedali všetky otázky kladené z pléna. Od-
borný seminár trval až do obeda.

Popoludnie sa nieslo v znamení voľného programu. Bola možnosť po-
zrieť si mesto, kúpať sa v obci Radzovce, prechádzať sa po parku, alebo len 
tak oddychovať s priateľmi pred večernou tanečnou zábavou. 

Spoločenský večer prebiehal za moderovania rozprávača p. Vitaloša 
a vtipov a pesničiek Dušana Grúňa. V priebehu večera boli ocenení aj 
víťazi jednotlivých športových disciplín. 

Ráno, po výdatných raňajkách, sa účastníci rozchádzali so želaním, že 
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sa stretneme za rok. A tu by som sa chcela pozastaviť, a nemajte mi za zlé, 
aj trochu zhodnotiť niektoré aspekty.

Hneď na úvod chcem vysloviť veľké poďakovanie organizátorom za 
vynaložené úsilie pri zorganizovaní tohto podujatia. Viem veľmi dobre, že 
urobili všetko, čo bolo v ich silách. A preto, aj keď vyslovím nejaké výhra-
dy, netýka sa to organizátorov. Ide hlavne o ubytovanie, k tomu bolo naj-
viac pripomienok medzi účastníkmi. Vzhľadom na naše postihnutia a s tým 
spojené problémy, ubytovanie v starých študentských domovoch je naozaj 
nevyhovujúce. Viem, že pôvodne sa malo bývať v hoteli, ale, žiaľ, nezískali 
sa financie, tak sa bývalo tak, ako sa bývalo. Zamyslíme sa nad tým, či by 
sme jednoducho nemali zvýšiť účastnícke poplatky na túto akciu, aby sme 
mohli mať ubytovanie na úrovni. Možno sa zúčastní menej osôb, ale zvýši 
sa kvalita. A možno nás ani menej nebude.

Veď prečo máme problém, napríklad s organizovaním  tohto podujatia 
budúci rok? Každá organizácia si je vedomá toho, čo to obsahuje a bojí sa 
ísť do toho. 

Skúsme sa poobzerať po svojom okrese, kraji, či nie je nejaký vhodný 
objekt, prípadne či tam nemáme aj niekoho, kto by aspoň nejakou mierou 
zasponzoroval našu akciu. Nebojte sa navrhnúť vyššie účastnícke poplatky. 
Možno nás bude len 50-60, ale bude spokojnosť.

Na to ďalšie podujatie sa teší
Alica Suchá

Tohtoročný pobyt v Dudinciach z pohľadu dvoch členov

Rekondičný pobyt členov Asociácie polio v Dudinciach

Asociácia polio v SR, Republiková špecifická organizácia SZTP, pripra-
vila aj tohto roku pre svojich členov rekondičný pobyt – konal sa dňoch 
18.-25. augusta 2013 v hoteli Hviezda v Dudinciach, známom kúpeľnom 
meste na juhovýchode Slovenska, mieste, ktoré svojimi podmienkami, prí-
stupnosťou, ale aj kvalitou služieb za primerané ceny našim členom a ich 
nárokom celkom vyhovuje. O tom, že Dudince sú pre nás príjemné miesto, 
svedčí koniec koncov fakt, že rekondičný pobyt sme tu absolvovali aj 
sedemkrát predtým. Zišlo sa nás tam štyridsať zo všetkých kútov, všetko 
viac-menej známe tváre, čo sa pri podobných príležitostiach stretávame raz 
za čas tu i tam. 

Začali sme obedom, popoludnie sme venovali relaxu a obhliadke blíz-
keho okolia, po večeri sme si na krátkej členskej schôdzi povedali, čo 
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máme nové a čo nás čaká v najbližšom období, informovali sme o usku-
točnených podujatiach (juniáles Bratislavského klubu AP; júlový MDOZP 
v Lučenci; udelenie Zlatej medaily SZTP nášmu dlhoročnému členovi Ing. 
Jozefovi Danekovi; zasadnutie Svetovej únie zdravotne postihnutých v Is-
tanbule; aktivity Európskej únie polio a i.), diskutovali sme o možných 
lokalitách našich stretnutí v nasledujúcom roku, no a povedali sme si tiež, 
aký program nás čaká v priebehu celého rekondičného týždňa. 

Ten začal zostra hneď v pondelok dopoludnia prehliadkou u lekára, 
ktorý každému jednému z nás venoval o päť až desať minút viac ako mal 
v pôvodnom časovom pláne, podľa našich želaní či obmedzení a jeho 
direktív nám potom sestričky urobili rozpis procedúr na každý deň od 
pondelka do piatku. Každému sa ušlo desať liečebných či relaxačných po-
stupov – masáže, parafín, elektroliečba, biotron, či perličkový kúpeľ. Ob-
rovskou výhodou bolo, že hotel má vlastný bazén, mohli sme ho využívať 
na recept i bez receptu od rána do večera, mnohí si to veľmi pochvaľovali. 
Terasa pred  bazénom navyše poskytovala možnosť nechať sa trochu opáliť 
či ohriať slnečnými lúčmi, čo v kombinácii s neďalekým barom a chladený-
mi nápojmi či inými lákadlami bola atrakcia sama o sebe.

Jednotlivé dni sa podobali ako vajce vajcu – dopoludnia sme trávili 
na procedúrach, popoludnia ozdravným spánkom, prechádzkami v ne-
ďalekom parku a kúpeľnom areáli, výletmi do blízkeho okolia, ale i ob-
hliadkami miestnych obchodíkov, návštevami cukrární a inými podobnými 
relaxačnými aktivitami. Po tri večery sme si mali možnosť aj zatancovať 
a zabaviť sa pri reprodukovanej hudbe v podaní nášho dvorného dídžeja 
Ďura. Jeden večer sme si urobili program sami zorganizovaním speváckej 
súťaže „SUPER STAR POLIO“, ktorej hlavným cieľom bolo ani nie tak sú-
ťažiť, ako skôr dobre sa zabaviť, čo sa celkom podarilo, keď okrem spevu 
a hry na gitare či harmonike sa aj krepčilo a rozprávalo. Víťazkou a našou 
SUPER STAR sa stala Anka Porembová z Prešova a už dnes vieme, že druhý 
ročník o rok bude mať ešte silnejšie zastúpenie ako tento. 

Dni sa nám míňali a nakoniec aj minuli akosi prirýchlo a rekondičný 
pobyt v Dudinciach dospel do svojho záverečného dňa, ani sme sa nena-
zdali. Keď sme sa v nedeľu ráno rozchádzali každý na svoju svetovú stranu, 
povedali sme si, že nám, ej veru, dobre bolo a načim to o rok zopakovať. 

Štefan Grajcár

Spomienka na Dudince 2013

Človeku je vždy smutno, keď skončí niečo pekné. Tak to bolo aj ráno 
25. augusta 2013 v Dudinciach – hoteli Hviezda, keď sa lúčili účastníci so-
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ciálno-rekondičného kurzu Asociácie polio v SR. Prežili sme tu už siedmy 
týždenný pobyt. Tieto rozlúčky bývajú vždy dojímavé, lebo nikdy nevieme 
čo bude o rok ....

Ale poďme po poriadku. Pobyt začínal v nedeľu 18. augusta, keď od 
rána sa trúsili účastníci pobytu či už jednotlivo, alebo po skupinách. Bol 
veľmi horúci deň a tak, kto mohol, prišiel, kým slnko tak ešte nepálilo. 
Zvítania, ako obyčajne, boli vrelé a spontánne. Niektorí sa nevideli iba rok, 
iní aj viac rokov. Vždy mi to pripadá ako by sa zišla jedna veľká rodina na 
nejakú rodinnú slávnosť. Popoludní sa vytvorili skupiny, ktoré si zdôvero-
vali udalosti uplynulého obdobia. Večer sme sa zišli na členskej schôdzi, 
kde sme sa, okrem iného, oboznámili aj s programom celého týždňa.

Na druhý deň – pondelok – začal kolotoč procedúr s úvodnou pre-
hliadkou u lekára. S MUDr. Adolfom sa poznáme už roky a tak sa návšteva 
u lekára niektorým predĺžila. Najväčšiu radosť mali milovníci plávania, kto-
rí každú voľnú chvíľu strávili v bazéne. Veľmi nás mrzelo, že bezbariérová 
sprcha v bazéne nefungovala napriek tomu, že pani prevádzkarka nám 
sľúbila jej sfukčnenie ešte pred nástupom. Chceli by sme veriť, že do bu-
dúceho pobytu bude táto chyba odstránená.

Večery sme mali obsadené zábavou. Hneď pondelok večer bola prvá 
diskotéka, samozrejme, za účasti nášho Ďuriho Bičana, ktorý sa stal za tých 
20 rokov našou neoddeliteľnou súčasťou. Bez neho si už nevieme pred-
staviť naše pobyty. Utorok večer bol voľný a tak ho naši členovia využili 
na posedenia na terase pri víne, alebo prechádzky po parku. Stredu večer 
bola diskotéka s tombolou. Tu treba vysloviť poďakovanie Helenke Káno-
vej, ktorá všetky ceny do tomboly zabalila do úhľadných balíčkov. Ceny 
boli tentoraz veľmi hodnotné. 

Nuž a štvrtok večer sme si urobili zábavnú šou pod názvom „SUPER 
STAR POLIO“. Najprv to mala byť seriózna spevácka súťaž, ale do štvrtka 
večera sme sa nejako dostali k tomu, že v tom mal figurovať aj prvok 
zábavy. Čiže sme hodnotili – teda hodnotila porota v zložení: Kánová, Še-
bianová, Krochliaková – aj to, akú zábavu poskytlo jednotlivé vystúpenie. 
Celú akciu moderovala moja maličkosť, teda snažila som sa. Najviac nás 
prekvapil náš predseda, ktorý sa prihlásil do súťaže s francúzskou pesnič-
kou, okomentovanou spôsobom, ktorý pobavil celé osadenstvo a dostal sa 
až do posledného kola, keď sa umiestnil na 2. mieste. Prvé miesto obsadila 
Anička Porembová svojim pekným hlasom, prednesom a výberom pesni-
čiek. Na ďalších miestach sa umiestnili Vojto Antošovský a Ferko Kán, ktorí 
mali aj „křoví“ ako tanečné kreácie. Krásne melódie nám zaspievali man-
želia Majka a Ondrej Mockovi. Je známe, že táto dvojica vie veľmi pekne 
spievať. Bol to večer plný smiechu a pohody.
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A tak sa náš pobyt preklenul do druhej polovice týždňa. Piatok bola 
posledná diskotéka a sobotu večer sme si posedeli pri debate, kam by sme 
šli na budúci rok a čo by bolo ešte vhodné zorganizovať.

V nedeľu ráno sa pomaly rozpŕchli všetci do svojich domovov. Ja som 
tam ostala sama (keďže som bola zároveň na liečení) a ako posledný nasa-
dal do auta náš predseda. Zostalo mi smutno na duši, ale na druhej strane 
už som rozmýšľala  o rekondičnom pobyte v roku 2014.

Dovidenia priatelia!
Alica Suchá

Stačí jeden krok

Veru, je to tak, stačí jeden krok a všetko môže byť a často i je úplne 
inak, ako sme si predstavovali. 

Hlásim sa vám tak trochu netradične, z nemocničného lôžka. Ako už 
možno niektorí viete, nejako sa mi pošťastilo zlomiť si nohu, no a keď nie-
čo robím, tak to robím poriadne – tak ma tato učil – zlomil som si rovno 
stehennú kosť (nad kolenom) a rovno na tej lepšej nohe, čo som sa doteraz 
najmä na nej nosil. Skončil som hneď v ten deň, 22. 9., na operačnom stole, 
kosť mi vystužili klinom a nejakým spojovacím materiálom, ako sa to v ta-
kýchto prípadoch bežne robí. Deväť dní som si poležal na traumalotógii, 
veľa som toho ale nedokázal, keďže operovanú nohu nesmiem naplno za-
ťažovať cca 6 týždňov po operácii, no a tá slabšia, potvora, ma jednoducho 
neunesie. Aj ma skúšali postaviť do chodítka a chceli, aby som aj trochu 
kráčal, ale akosi mi to hneď na tretí či štvrtý deň nešlo, aj preto, že to ešte 
dosť bolelo, no a tiež preto, že som sa potom nedokázal tou slabšou nohou 
vytlačiť späť na pre mňa príliš vysokú posteľ.

Keďže na rehabilitačnom nebolo voľné lôžko, z traumatológie ma 1. 
októbra poslali domov, ešte že som mal doma v pivnici v zálohe vozík, čo 
som si minulý rok spolu s niektorými z vás zaobstaral pre strýčka príhodu. 
Pobyt doma som takto zvládol vcelku komfortne, predsa len je to iné, keď 
má človek okolo seba najbližších. Po týždni doma som sa do nemocnice 
vrátil na fyziatricko-rehabilitačné oddelenie, akurát o pár poschodí vyššie 
(mám lepší výhľad ☺). Takmer hneď si ma zobrali do parády, snažia sa 
čosi vytlačiť z mojich viac ako chabých svalov, či už na nohách alebo na 
rukách, ale však čo vám tu budem písať, viete sami veľmi dobre, ako to s 
nami je... 

Táto moja skúsenosť, samozrejme, nie je nejako extra výnimočná, či 
unikátna. Všakovako polámaných či inak dokaličených rôznych hnátov, 
kĺbov a ďalších častí tela videl som na traumatológii i teraz na fyziatricko-
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-rehabilitačnom oddelení celkom dosť, so zlomeninami majú svoje neblahé 
skúsenosti i mnohí z vás.

Táto príhoda či udalosť mi dosť skrížila moje smelé, najmä pracovné 
plány na túto jeseň, musel som na istý čas všetko oželieť a riešiť teraz tento 
problém. Nevidím to však celé až tak zle, myslím, že vzhľadom na okol-
nosti som mohol pokojne dopadnúť (i doslova) aj horšie, no a tragédie, tie 
vyzerajú úplne, ale úplne inak. Je to však isté memento, a to z viacerých 
strán – človek si uvedomí, ako krehké je jeho zdravie a ako málo niekedy 
stačí na to, aby sa všetko zvrtlo úplne inak ako si predstavoval. Opatr-
nosť, sústredenosť na každý krok je v našom prípade zrejme na mieste. 
Platí asi aj to, že sa treba aj trochu šetriť, neísť na doraz, darmo, tie naše 
problémy v kombinácii s vekom sú vcelku výbušná zmes a mali by sme 
na to trochu myslieť. V neposlednom rade som si uvedomil, ako málo som 
pripravený (sme pripravení?) na takéto udalosti z hľadiska našej diagnózy. 
Samozrejme, že v celom priebehu som všetkých, ale úplne všetkých leká-
rov, o sestrách ani nehovorím, musel opravovať, že nemám DMO, ale že 
som v detstve prekonal polio... Do prepúšťacej správy  z traumatilógie mi 
minulý týždeň aj tak pre istotu napísali aj jednu aj druhú diagnózu, asi aby 
som si vybral... To aby sme si v peňaženke nosili nejaký lístoček, letáčik, 
stručne vysvetľujúci, čo sme zač – tuším, že v ČR už niečo také aj majú, 
načim si niečo podobné zaobstarať aj tu, presvedčil som sa práve, že to má 
svoje opodstatnenie. 

Prajem vám všetkým príjemné a čo najkrajšie dni a týždne v závere toh-
to i v začiatku nasledujúceho roka, nech je zima krátka, mierna a hlavne 
k nám, čo sa veľmi nekorčuľujeme ani nelyžujeme, aj trochu milosrdná. 

Štefan Grajcár

Naše rady opustil 14. mája 2013

Rudolf Suchý vo veku 87 rokov

                      Česť jeho pamiatke!
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Naši jubilanti v roku 2014
45 rokov

30.5.1959 Luterán Marián Jovsa 

50 rokov
19.1.1964 Pečeňáková Viera Košice
8.12.1964 Blanárová Jana Žilina

55 rokov

21.1.1959 Kolek Ivan Šenkvice
24.1.1959 Lazurová Eva Vyšné Remety
29.1.1959 Mgr. Urdzík Marko Lipany n.Torysou
17.4.1959 Ďuriančik Ján Bratislava
20.4.1959 Ostáš Pavol Handlová
13.5.1959 Ing. Kaško Miroslav Kalná nad Hronom
5.6.1959 Kučeriaková Helena Pezinok
17.7.1959 Chrenková Anna Bratislava

60 rokov

10.1.1954 Lehoťanová Eva Krupina
28.1.1954 Karabínová Anežka Bratislava
22.2.1954 Benko Jozef Košice
27.2.1954 Ing. Chudá Alena Trenčín
11.4.1954 Králová Mária Trenčín
15.4.1954 Fazekašová Zuzana Trebišov
2.6.1954 Krochliaková Janka Poprad
22.6.1954 Mgr. Lehoczká Beáta Bratislava
27.6.1954 Pazderová Emília Námestovo
29.6.1954 Mahútová Mária Žilina
19.9.1954 Macháč Vlado Piešťany
17.9.1954 Sztankayová Anna Prešov

65 rokov

3.2.1949 Kľocová Oľga Martin
18.5.1949 Halčáková Agnesa Kojatice 
16.6.1949 Bičanová Mária Trenčín
18.9.1949 Maršala Ján Slovenské Pravno
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24.9.1949 Mgr. Siváková Jaroslava Topoľovka
11.10.1949 Bobot Igor Trenčín
24.10.1949 Sedmíková Magdaléna Rimavská Sobota
14.11.1949 Flugrová Júlia Košice
22.11.1949 Kozáriková Mária Uzovský Šalgov
8.12.1949 Varhaníková Mária Štúrovo

70 rokov

5.1.1944 Haščíková Mária Bytča
20.1.1944 MUDr. Soukupová Marta Tatranská Štrba
25.1.1944 Antošovská Terézia Bratislava
12.2.1944 Bónová Margita Zlaté Moravce
19.3.1944 Mgr. Gluchová Eva Nové Zámky
20.3.1944 Hegedušová Zuzana Nové Zámky
5.4.1944 Hradiský Jozef Bratislava
10.5.1944 Ostitá Anna Trnava
19.8.1944 Slezáková Mária Dunajská Streda
31.8.1944 Ing. Maršík Mikuláš Bratislava
12.9.1944 Ing. Schneková Mária Lučenec
27.11.1944 Balajová Viktória Malé Stankovce 
4.12.1944 JUDr. Hebert Emanuel Bratislava
18.12.1944 Sklenková Mária Žiar nad Hronom

75 rokov

25.2.1939 Kolečkářová Ludmila Uherské Hradiště - Sady
18.4.1939 Simko Ladislav Drienovec 
2.5.1939 Bystráková Drahomíra Šaľa
2.8.1939 Smoterová Mária Košice
26.8.1939 Porubská Filoména Bratislava
27.8.1939 Bednárová Rozália Svit
11.9.1939 Ľupták Ivan Blatnica pri Martine 
23.9.1939 Paldusová Jolana Bratislava
27.9.1939 Dzurejová Rozália Odorín 
19.10.1939 Smataník Milan Stupné 
2.12.1939 Petrík František Košice
6.12.1939 Ing. Danek Jozef Bratislava
27.12.1939 Krotáková Mária Poprad
28.12.1939 Dr. Tlamka Jozef Liptovský Mikuláš
29.12.1939 Malachovec Matúš Plavecký Peter 
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80 rokov

24.3.1934 Staněk Josef Komárno
22.7.1934 Eperješiová Anna Košice
29.7.1934 Straková Mária Bratislava-Rusovce
7.10.1934 Straka Tibor Bratislava-Rusovce
18.11.1934 Smataníková Matilda Stupné 
12.12.1934 Slabý Alois Trenčín

Všetkým našim členom 
prajeme krásne 

a pokojné prežitie 
vianočných sviatkov 
a do Nového roku 2014 
veľa zdravia, šťastia 

a pohody.
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 Tel.: 02/2070 2336 D (domov), 02/2092 2281Z, 0905/542 748,
 e-mail: grajcar@chello.sk, stefan.grajcar@gmail.com 

Podpredsedovia:  Ing. Vojtech Antošovský, Kutuzovova 2, 831 03 Bratislava
 Tel.: 02/4437 2992 D, 0905/864 489, 
 e-mail: vojtech.antosovsky@azet.sk

 Ing. Alica Suchá, Púpavová 24, 841 04 Bratislava
 Tel.: 02/6542 7959 D, 0903/949 136
 e-mail: suchaalica@gmail.com, a.sucha29@upcmail.sk

Tajomníèka:  Mgr. Anna Hmiráková
 M. R. Štefánika 589/68, 907 01 Myjava, tel.: 0904/977 341
 e-mail: a.hmirakova@centrum.sk, annah589@gmail.com

Hospodárka:  Helena Kánová, L. Dérera 2, 831 01 Bratislava
 Tel.: 02/5477 2951 D, 0914/328 011

Èlenovia:  MUDr. Zuzana Baranová, PhD
 Nám. L. Novomeského 5, 040 01 Košice
 Tel.: 055/625 0727 D, 055/640 3688 Z, 0905/317 430
 e-mail: zuza.baran@gmail.com

 Ing. Jozef Danek
 Lehotského 4, 811 05 Bratislava, tel.: 02/5249 5417 D, 0907/626 212
 e-mail: jdanek@nextra.sk, danek.jozef@gmail.com

 Daniela Köbölová, Malohontská 26/7, 979 01 Rimavská Sobota
 Tel.: 047/563 41 39 D, 0904/866 587
 e-mail: daniela.kobolova@gmail.com

 Ing. Jozefína Slezáková 
 Tematínska 7, 915 01 Nové Mesto n/Váhom
 Tel.: 032/7714 403 D, 033/7725 741 Z, 0903/237 285
 e-mail: jozefina.slezakova@gmail.com

Kontrolná komisia AP v SR
Predsedníèka:  Jana Šebianová
 Novozámocká 2473/3, 960 01 Zvolen
 Tel.: 045/5332 148 D, 0903/680 962, e-mail: j.sebianova@gmail.com

Èlenovia: Ing. Milan Dovhun
 Nekyje na Ostrove 64, 930 25 Vrakúň
 Tel.: 0903/141 030, e-mail: hela_milo@hotmail.com

 Miloš Stilhammer
 Bakošova 28, 841 03 Bratislava, tel.: 0911/323 379
 e-mail: milos.stilhammer@gmail.com
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