
 

 

  1992-2022 
 

 

INFORMÁTOR 

ASOCIÁCIE 

POLIO V SR 
 

 

Z obsahu: 

1. Oslávili sme 30. výročie vzniku Asociácie polio v SR 
2. Výročné valné zhromaždenie Európskej únie polio v Prahe 
3. Ohlasy našich členov na akcie v roku 2022 

 
Ročník XXVII.                                2/2022 



 
Informátor 2/2022  _________________________________________________  2 

 

 
Oslávili sme 30. výročie 

Májovému víkendovému pobytu v Trenčianskych Tepliciach predchádzalo veľké 
pracovné úsilie, aby všetko prebehlo ako má, aby sa rozoslali pozvánky našim 
hosťom, aby boli vyhotovené ocenenia za dlhoročnú činnosť pre AP, aby boli 
zabezpečené darčekové predmety, atď., atď. Mohla by som ešte pokračovať, ale nie 
je podstatné to, čo sme museli urobiť, ale to, že naša akcia k 30. výročiu založenia AP 
v SR sa vydarila a všetko klaplo ako malo. 

Štvrtok 5. mája sa v predpoludňajších hodinách začali schádzať účastníci pobytu 
(bolo nás 57) do hotela Slovakia v Trenčianskych Tepliciach. Vrelé zvítanie sa na 
recepcii, následné ubytovanie na izbách. Popoludní sme si ešte skontrolovali 
kongresovú halu, treba povedať, že personál hotela nám vychádzal v ústrety a splnil 
všetky naše požiadavky. 

Piatok popoludní o14. hodine začala slávnostná členská schôdza - opisujem to 
všetko dosť podrobne, ale to z toho dôvodu, aby som priblížila toto stretnutie aj tým 
členom, ktorí sa ho nemohli zúčastniť. Členskú schôdzu otvoril predseda AP Ing. 
Milan Dovhun, privítal všetkých prítomných, ako aj našich hostí – predsedníčku SZTP 
Ing. Moniku Vrábľovú, Mgr. Oľgu Bohuslavovú, zástupcov českej a maďarskej 
organizácie polio a našu milú pani doktorku Gazdíkovú, ktorú členovia privítali 
s veľkým nadšením. Predseda zhodnotil v stručnosti 30 ročnú činnosť Asociácie polio 
(podrobnú správu si môžete prečítať v Pamätnici, ktorú ste všetci dostali).  

Po prestávke, keď sme si dali dobrú kávičku, nasledovalo odovzdávanie ocenení 
za dlhoročnú obetavú prácu v prospech AP. Ocenenie dostali traja bývali predsedovia 
- Jozef Tlamka, Alica Suchá, Štefan Grajcár, ďalej Mária Mruzková a Helena Kánová. 
Malý spomienkový darček dostali aj naši dvaja gitaristi Ondrej Mocko a Ján Bartko. 
Nasledovala fotoprezentácia Mariky, pri ktorej sme si zaspomínali na staré dobré 
časy. 

Večer sme sa stretli v kaviarni LD Krym. Ľudia sa potrebovali vyrozprávať – veď od 
posledného stretnutia uplynulo viac ako pol roka, do toho naši gitaristi hrali o dušu – 
no proste bolo veselo.  

Mnohí z účastníkov si zakúpili rôzne procedúry a využili aj bazény. V sobotu večer 
sme sa zasa stretli v Kryme a zaspievali si za doprovodu gitary. 

Nadišlo nedeľné ráno, lúčenie so želaním, že sa v auguste stretneme na rekondič-
nom pobyte v Hokovciach. 

 
 

Poďakovanie  

Ďakujeme sponzorom, ktorí materiálne prispeli do našej tomboly pri 
príležitosti osláv 30. výročia vzniku Asociácie polio. Sú to: SIKO Bratislava; 
PRAVDA, vydavateľstvo Bratislava; Commerzbank AG Bratislava; Odbory 
SLOVNAFT a. s. Bratislava. 
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Opäť v Hokovciach 

V zdraví sme sa dožili aj augustových dní a v nedeľu 7. augusta sme sa stretli na 
rekondičnom pobyte v Park hoteli v Hokovciach. Počasie bolo krásne, ani veľmi 
horúco ani chladno. Bolo nás takmer štyridsať, veď si pozrite fotografiu v Marikinom 
článku. Nebudem sa zoširoka rozpisovať o tomto pobyte, podrobnosti si prečítate 
v príspevku nášho predsedu a ďalších článkoch. Chcem sa len vyjadriť k jednej 
záležitosti. Keď sme pripravovali tento pobyt, Milan sa vyjadril, že by bolo dobre 
trochu osviežiť atmosféru pobytu nejakými pre nás vhodnými športovými  súťažami. 
Zaspomínali sme, ako takéto akcie organizovala Marika na Šírave a ako sa členovia 
radi na nich podieľali. Ale....  Mali sme o dvadsať a viac rokov menej. Musím priznať, 
že som tomu veľmi neverila, ale povedala som si, že za pokus to stojí. Evka Lazurová 
poslala po Zuzke Baranovej ešte rôzne propriety, čo jej zostali z týchto akcií. A tak sa 
Milan pustil s vervou do organizovania súťaží. Treba povedať, že všetko mal 
perfektne pripravené až do detailov, dokonca nechal zhotoviť medaily a vyrobil 
diplomy. Klobúk dolu, zvládol to na jednotku s hviezdičkou. A čuduj sa svete, naši 
členovia sa pustili do súťaženia, každý podľa svojich momentálnych možností, 
dokonca aj ja, najstaršia z prítomných, som získala nejakú tú cenu. Najviac sa činili 
deti – vnuci našich členov. Ich radosť z víťazstva bola veľká a nákazlivá.  

Milí moji, viete čo ma na tom všetkom najviac teší? Že ešte dokážeme byť hraví, 
že sme schopní zmobilizovať v sebe silu, ktorá nás drží pri živote, že sa dokážeme 
tešiť z rôznych maličkostí. Nech nám to ešte dlho vydrží!                                                                                                                           

Alica Suchá 

 

Aktuálne informácie  
k problematike postpoliomyelitického syndrómu 

Príspevok MUDr. Emílie Gazdíkovej  
pri príležitosti osláv 30. výročia založenia AP v SR v Trenčianskych Tepliciach 

 
Od 80. rokov minulého storočia sa začala odborná neurologická pozornosť 

venovať tzv. postpoliomyelitickému syndrómu. Po desaťročia stabilizovaný stav u 
postihnutých paretickou formou poliomyelitídy v detstve a v mladosti začal sa 
zhoršovať v oblasti myoskeletárnej a neuromuskulárnej. K tomuto zhoršeniu 
dochádza po cca 15-30 rokoch od akútnej fázy ochorenia a postihuje okolo 70 % 
jedincov, ktorí prekonali detskú obrnu. 

Medzi hlavné klinické prejavy patria 
nadmerná únavnosť, úporné bolesti 
svalov a kĺbov, zvýraznenie slabosti 
v paretických svaloch, slabosť vo sva-
loch pôvodne nepostihnutých, vznik 

nových atrofií, kŕče vo svaloch, celkové 
zhoršenie pohybových schopností, 
ťažkosti s dýchaním, intolerancia 
chladu.     
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Etiológia postpolio syndrómu 

nebola doteraz  jednoznačne objas-
nená, ale iste ide o viacej príčin, ktoré je 
možné rozdeliť do dvoch skupín:  
  funkčné zmeny, ktorých podkladom 
je preťažovanie doteraz funkčných 
motoneurónov, chronický stres a 
nadváha,                                                                                                  

  patologické zmeny – autoimúnna 
reakcia, chronický zápal, predčasné 
starnutie, možná reaktivácia vírusu 
a genetické faktory.  

Podľa priebehu je možné postpolio 
syndróm rozdeliť na:                                             

 typ sekundárne myopatický, vyzna-
čujúci sa zvýšenou slabosťou a 
bolesťami vo svaloch (zvýšená CK),                                                                                                                

 typ neuropatický, v podstate postih-
nutie axónov neurónu s čerstvými 
atrofiami v likvore s nálezom zvýše-
ných hladín IgG svedčiacich o poma-
lom zápale, 

 typ progresívnej atrofie s rýchlejším 
vznikom nových paréz a fascikulácia-
mi svalstva.                                                                                                              

Liečba: vyžaduje individuálny prí-
stup odborníkov (neurológa, ortopéda, 
pneumológa, kardiológa, rehabilitačné-
ho lekára a psychológa) podľa prevažu-
júcich klinických  prejavov.                                                                                                      

Terapia: prvým predpokladom je 
úprava/zmena životného štýlu – 
s maximálnym šetrením fyzických a 
psychických síl – obmedzenie fyzickej 
námahy, podľa možností redukcia stre-
sujúcich faktorov a minimalizácia bariér 
v prostredí. Dostatočne zavčasu použí-
vať kompenzačné pomôcky (barly, 
korzety, ortézy, vozík, auto, prípadne na 
noc podporný ventilačný prístroj).                                                                                           

 
V rámci medikamentóznej terapie 

v boji proti bolesti analgetiká, hlavne 
salicyláty, paralen, ibuprofen, napro-
xen, pri silných akútnych bolestiach 
náplaste s fentanylom, ordinované 
neurológom, resp. odborníkom, algezio-
lógom. Podobne antiepilept. gabapen-
tin, s úspechom je možné použiť an -
depresíva v kombinácii s analgetikami 
pri chronickej  bolesti, pri kĺbových 
bolestiach z opotrebovania chrupavky 
condrosulf. Bolestivé spazmy je možné 
ovplyvniť myorelaxanciami krátkodo-
bou aplikáciou na noc, ale s nega-
tívnym účinkom na svalovú silu pri ich 
dlhodobej aplikácii. Pri bolestivých 
spazmoch žlčových a močových ciest sú 
vhodné papaverínové preparáty (Papa-
verin, Cholespin, NoS-pa, Spasmoveral-
gin), anticholinergiká (Buscopan, Spas-
mex), negatívne ovplyvňujú svalový 
tonus a silu paretických svalov – klesá 
acetylcholin na nervosval. platničke. Pri 
terapii hypertenzie niektoré z betablo-
kátorov môžu viesť k svalovým 
bolestiam a nežiaducej vazokonstrikcii a 
k zhoršeniu prekrvenia na periférii 
postihnutých končatín.  

Pri poruchách srdcového rytmu 
individuálne posúdiť bene t a riziko – 
niektoré vedú k poklesu svalovej sily 
tým, že zhoršujú prevod vzruchu na 
nervosvalovej platničke. Pri zvýšenej 
hladine tukov krvi tzv. statiny u dispo-
novaných jedincov vedú k zvýšenej úna-
ve, svalovej slabosti až k zhoršeniu mo-
bility. Pri nespavosti ordinované hypno-
tiká – benzodiazepíny dlhodobo užíva-
né vedú k návyku, znižujú svalový to-
nus, môžu zhoršovať dychové ťažkosti. 
Z antidepresív novšie preparáty, ktoré 
nemajú vplyv na nervosvalový prenos.  
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V prípadoch potreby anestézy 
upozorniť zdravotný personál na svoje 
nervosvalové ochorenie pre nevhod-
nosť niektorých aneste k a myorela-
xancií (Halotan, Narcotan, Isoflaral, 
Succinylcholin, Procuran). Pri úporných 
myalgiách a zhoršení paréz majú pod-
pornú funkciu inhibítory cholinesterázy 
(Pyridostigmin), energetický metaboliz-
mus zlepšuje koenzým Q10, vazodila-
tanciá, minerály a vitamíny hlavne sku-
piny B. Aplikácia imunoglobulínov je 
za aľ v štádiu pokusov kauzálne ovplyv-
niť oslabenú svalovú silu.  

Význam rehabilitácie je neoddisku-
tovateľný. Nejde tak ako v minulosti 
hlavne po akútnej fáze o cielené zvyšo-
vanie svalovej sily, ale predovšetkým o 
udržanie statusu quo. Cvičenie s mini-
málnym odporom cielené na svaly, 
ktoré nie sú preťažované chôdzou. 
Veľkú pozornosť je potrebné venovať 
trupovému  svalstvu,  kde  je  pokles sily  

 

najnápadnejší, hlavne v súvislosti s pre-
ťažovaním. Dôležité je uvoľňovanie 
bolestivých spazmov, kontraktúr a 
zabránenie vzniku nových. Dôležitá je 
podpora krvného obehu a ventilácie. 
Postpoliomyelitické svaly zle tolerujú 
chlad, čo zrejme súvisí s poruchou sym-
patiku  s dilatáciou kožného venózneho 
systému. Pokles T svalu o 1,25 °C zníži 
jeho funkciu až o 10 %, preto je 
potrebné minimalizovať chladivé obkla-
dy aj u posttraumatických stavov.  

Komplexná kúpeľná liečba, v rámci 
ktorej je možné aplikovať procedúry 
na prakticky všetky hore uvedené 
problémy – ťažkosti, neznamená luxus, 
je podľa mojich skúseností efektívna a 
optimálna na udržanie mobility a kva-
lity života.  á byť neoddeliteľnou 
súčasťou komplexnej starostlivos  o 
postihnutých poliomyelitídou s trvalý-
mi  následkami. 

 

Výročné Valné zhromaždenie Európskej únie polio v Prahe 

Spolu 21 delegátov zo 14 krajín zastupujúcich 15 organizácií a podporných skupín 
obrnárov, plus dvaja rečníci ako čestní hostia sa 10. júna 2022 stretlo v Prahe na 
výročnom Valnom zhromaždení EPU. Hostiteľom VZ EPU 2022 bola česká Asociace 
polio v zastúpení predsedníčky Marcely Stránskej a Michala Haindla, člena výboru AP 
a člena výboru EPU. Miestom konania bol bezbariérový a veľmi príjemný OREA Hotel 
Pyramida, necelých dvadsať minút chôdze od Pražského hradu. 

Stretnutie neformálne začalo už vo štvrtok podvečer uvítacím drinkom 
v hotelovom lobby bare, rozhovormi so starými známymi, ktorých sme nevideli 
najmenej tri roky (VZ EPU sa za osobnej účasti delegátov uskutočnilo naposledy v r. 
2019), ako aj s novými ľuďmi, nováčikmi v EPU komunite. 

Samotné VZ sa začalo na druhý deň ráno – David Mitchell, prezident EPU, privítal 
všetkých delegátov a hostí – prof. Fransa Nolleta, čestného člena EPU, z Amsterdam 
University  Medical  Center, a Terezu Kopeckú z Karlovej univerzity v Prahe. O úvodnú  
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prezentáciu o histórii a najzaujímavejších miestach hlavného mesta Českej republiky 
sa za hostiteľov postaral M. Haindl. 

Program VZ obsahoval zvyčajné body, všetky plynule nasledovali za sebou – 
schválenie zápisnice z online VZ 2021, výročnej správy prezidenta EPU, výročnej 
správy o hospodárení za rok 2021 a návrhu rozpočtu na rok 2022. Na opätovné 
zvolenie do výboru EPU boli nominovaní Robert Cordier z Polio-France-Glip a Štefan 
Grajcár z Asociácie polio v SR, obaja boli jednomyseľne zvolení na nasledujúce 
funkčné obdobie (2022-2025). 

Jednou z otázok, okolo ktorej sa na stretnutí viedla diskusia, bol skutočný či skôr 
odhadovaný počet obrnárov v jednotlivých krajinách a porovnanie tohto čísla 
s počtom členov registrovaných v členských organizáciách EPU. Odpovede dosť 
jednoznačne poukázali na to, že počty registrovaných členov sú oveľa, oveľa nižšie 
(približne 10 %) ako odhadované počty tých, ktorí prekonali detskú obrnu. Vo  
väčšine krajín však nie sú k dispozícii žiadne oficiálne údaje, existujú len hrubé 
odhady samotných polio organizácií, vládne orgány však takéto informácie neevidujú. 
Delegáti z niekoľkých krajín (Švédsko, Dánsko) v tejto súvislosti uviedli, že v dôsledku 
relatívne vysokého počtu migrantov a utečencov z mimoeurópskych krajín boli medzi 
nimi aj celkom mladí ľudia, ktorí prekonali detskú obrnu. Prof. Frans Nollet 
z Amsterdam University Medical Center poznamenal, že asi 25 % ich pacientov 
s detskou obrnou tvoria utečenci z krajín mimo Európy. Okrem toho sa veľa 
diskutovalo aj o aktuálnej situácii na hraniciach Ukrajiny so susednými krajinami 
(najmä s Poľskom a Slovenskom) v tom zmysle, že v dôsledku vojny proti Ukrajine už 
prekročilo hranicu niekoľko miliónov utečencov, najmä žien a detí a je mimoriadne 
ťažké kontrolovať, či tieto deti boli očkované proti detskej obrne.  

Paul Neuhaus, člen výboru EPU zastupujúci Bundesverband Poliomyelitis e. V., 
Nemecko, predstavil delegátom brožúru EPU „POST-POLIO-SYMDRÓM. Ako sa 
vysporiadať s druhou paralýzou?“, ktorá  mala  byť  pôvodne  určená  účastníkom   
„3. Európskeho kongresu o PPS“ v roku 2020 vo Vitorii-Gasteiz v Španielsku, ktorý sa 
kvôli pandémii COVID-19 nakoniec nemohol konať. Niekoľko tlačených kópií brožúry 
máme k dispozícii aj my, jej preklad v elektronickej podobe bude neskôr zverejnený 
na webovej stránke AP. 

Najbližšie Valné zhromaždenie EPU sa uskutoční v Nancy vo Francúzsku v dňoch 
25. - 27. mája 2023, jeho súčasťou bude aj jednodňový kongres venovaný najmä 
prezentácii aktuálnych poznatkov o polio a PPS. Bližšie informácie o kongrese budú k 
dispozícii v priebehu nasledujúcich mesiacov, no všetci sme boli ubezpečení, že 
termín kongresu by sme si mali zarezervovať už teraz. 

V druhej časti dopoludňajšieho programu sa uskutočnilo slávnostné odovzdávanie 
certifikátov o udelení čestného členstva nasledovným, dnes už bývalým členom 
výboru EPU: 

 Danielovi Peltzerovi, Belgicko, členovi výboru a hospodárovi EPU v rokoch 
2015-2018, 

 Erike Gehrig, Švajčiarsko, členke výboru EPU v rokoch 2012-2021, 
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 Margret Embry, Belgicko/Francúzsko, členke výboru EPU v rokoch 2008-2021, 

 Johnovi McFarlaneovi, členovi výboru a prezidentovi EPU v rokoch 2011-2017, 

 Gurli Bechmann Nielsen, Dánsko, prezidentke EPU v rokoch 2017-2021. 
Slávnostného ceremoniálu sa osobne mohla zúčastniť len posledne menovaná, 

ostatným oceneným bol certifikát o udelení čestného členstva EPU doručený osobne, 
resp. zaslaný poštou. 

Popoludňajšiu časť otvorila pani Tereza Kopecká z Fakulty humanitných vied 
Karlovej univerzity v Prahe s prezentáciou o histórii detskej obrny v Českej republike. 
Druhú časť popoludňajšieho programu vyplnila prezentácia prof. Fransa Nolleta 
z Amsterdam University Medical Center v Holandsku „Starnutie s PPS“, po ktorej 
nasledovala živá diskusia.  

Na organizácii podujatia a príprave všetkého potrebného priamo na mieste sa 
podieľali viacerí členovia hostiteľskej Asociace polio, najmä však Michal Haindl, 
Marcela Stránská, Libuše Zušťáková a Jarmila Šebestová, ktorí pripravili, okrem iného, 
aj  malú výstavku fotografií z histórie ich organizácie. 

Štefan Grajcár 

 

Nová iniciatíva pre ľudí po detskej obrne 

V roku 1988 bolo na celom svete viac ako 388 000 ľudí postihnutých paralytickou 
detskou obrnou a  ktovie, koľko ich bolo ešte nezistených alebo asymptomatických. 
V tom roku začala svoju činnosť Globálna iniciatíva pre eradikáciu detskej obrny 
(Global Polio Eradication Initiative, GPEI) podporovaná Svetovou zdravotníckou 
organizáciou (WHO), agentúrou OSN, Nadáciou Billa a Melindy Gatesových a Rotary 
International. Svoj cieľ, vyhubiť detskú obrnu do roku 2000, sa im ešte celkom splniť 
nepodarilo a žiaľ, počet prípadov hlásených GPEI opäť stúpa nielen v krajinách zasiah- 
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nutých epidémiou, ale aj v ďalších krajinách. V júli tohto roku bol vírus zistený 
v Londýne a plne rozvinutý prípad bol hlásený v New Yorku. 

Jediné, o čom v GPEI vtedy neuvažovali a s čím neprišli doteraz, bolo, čo po sebe 
zanechajú, keď dosiahnu svoj cieľ. Inými slovami, čo bude nasledovať potom? Ak má 
byť vírus detskej obrny iba druhým, ktorý sa má úplne vyhubiť – prvým sú pravé 
kiahne – stále bude potrebné očkovanie. Nikto v GPEI nemyslel na všetkých tých viac 
ako 20 miliónov ľudí na celom svete, ktorí prekonali detskú obrnu. Dokonca aj ten 
úplne posledný človek, ktorý bude infikovaný a možno aj paralyzovaný vírusom, bude 
roky, možno desaťročia potrebovať pomoc, aj keď sa u neho nerozvinie postpolio-
myelitický syndróm. 

Teraz sa zdá, že medzi 1,4 miliónom členov Rotary International sa začína diať 
niečo, čo by mohlo viesť k náprave dlhodobého prehliadania tých, ktorí prekonali 
detskú obrnu. Iniciatíva niekoľkých členov z USA a ďalších krajín sa pokúša založiť 
Skupinu na podporu syndrómu post-poliomyelitídy (PPS Advocacy Group, ďalej PPS 
AG) s cieľom zvyšovať povedomie o detskej obrne a bojovať za tých, ktorí detskú 
obrnu prekonali a z ktorých mnohí sa trápia po celom svete. Mnohí v Rotary kluboch 
sú zvedaví, kedy sa skončí všetko to získavanie finančných prostriedkov na globálny 
program (globálne programy) očkovania proti detskej obrne. Ešte znepokojujúcejšie 
je, že tí istí ľudia si uvedomujú, že nikto nerieši potreby tých, ktorí tu boli ešte 
predtým, než boli k dispozícii vakcíny, alebo ktorí nikdy nemali možnosť dať sa zaočkovať. 

Rotary International už má Akčnú skupinu pre detskú obrnu, predsedá jej Ann Lee 
Husseyová, vedúca osobnosť hnutia, ktoré v GPEI dosiahlo veľa. V súčasnosti prebie-
hajú rozhovory medzi rodiacou sa PPS Advocacy Group a Akčnou skupinou s cieľom 
zabezpečiť, aby nedošlo k duplicite pri vynakladaní úsilia a zdrojov a každá z oboch 
skupín mohla bez prekážok pracovať na dosiahnutí najlepších výsledkov tak v oblasti 
eradikácie detskej obrny, ako aj pri zabezpečovaní pomoci tým, ktorí prekonali 
detskú obrnu. 

Advocacy Group dúfa, že v nadchádzajúcom období bude schopná upozorniť na 
obavy a potreby tých, ktorí prekonali detskú obrnu, a to nielen v rámci Rotary, ale aj 
na národnej a medzinárodnej úrovni, vrátane mimovládnych organizácií, iných 
agentúr a vlád. Ak by niečo také existovalo ešte predtým, ako ľudia v Španielsku, ktorí 
prekonali detskú obrnu, museli bojovať za to, aby bol odsúdený zločin Francovho 
režimu, ktorý odmietol očkovať tých, ktorí boli proti nemu, a tak trestal nevinné deti 
a ďalších, ktorí sa následne nakazili – ich boj mohol byť oveľa kratší, keby boli 
vystavení medzinárodnej scéne. Boli úspešní a príslušná legislatíva čoskoro prejde 
španielskym národným parlamentom. 

Milión štyristotisíc členov Rotary International má veľkú moc a vplyv na všetkých 
úrovniach spoločnosti, mnohí sú lekári a liečili ľudí s detskou obrnou. Treba dúfať, že táto 
iniciatíva si získa dôveru a vplyv a môže poskytnúť jednotný hlas ľuďom, ktorí prekonali 
obrnu kdekoľvek na svete, aby mohli viesť dôstojný, nezávislý a plnohodnotný život. 

John R McFarlane, júl 2022 
Preložil: Š. Grajcár 
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Poznámka prekladateľa: Článok bol publikovaný v najnovšom čísle Newslettra 

Európskej únie polio, ktoré vyšlo 22. septembra 2022. V Informátore č. 2/2022 
uverejnené so súhlasom autora. 

 

Druhé rokovanie Republikovej rady SZTP 

Jesenné zasadnutie Republikovej rady SZTP sa tradične konalo v priestoroch 
rekreačného zariadenia Toliar v Kremnici v spojení s 18. ročníkom Kremnickej 
barličky. Zasadnutie bolo rozšírené aj o členov Republikovej kontrolnej komisie SZTP 
a pracovníkov SZTP. Spoločné zasadnutie otvorila a jeho priebeh viedla predsedníčka 
Ing. Monika Vrábľová.  

Program rokovania:  1. Kontrola prijatých uznesení zo dňa 29. 1. 2022 
                                  2. Informácia o realizovaných projektoch v roku 2022 
                                  3. Vyhodnotenie MDOZP 2022 v Trebišove 
                                  4. Informácie o činnosti jednotlivých KC a RŠO SZTP 
                                 5. Informácia o zmene pracovníka k PD o bezbariérovosti 
                                  6. Aktivity NROZP v SR 
                                  7. Rôzne 
                                 8. Diskusia 

Predsedníčka SZTP ústne informovala prítomných o zrealizovaných projektoch 
v mestách Bardejov, Humenné, Myjava, Liptovský Mikuláš. Pripravuje sa do tlače 
Zbierka poézie a prózy, priebeh 18. ročníka Kremnickej barličky, upozornila na zmenu 
v čerpaní finančného príspevku pri rehabilitačno-rekondičných pobytoch od MPSVaR, 
o priebehu monitoringu bezbariérovosti v mestách Bratislava, Trnava, Nitra, Trenčín, 
Banská Bystrica, Žilina, Košice a Prešov. Kladne vyhodnotila MDOZP v Trebišove, 
ktorého priebeh bol veľmi úspešný a organizačne výborne zvládnutý. Osobitne sa 
pochvalne vyjadrila k účasti našich zástupcov Ing. Janka Bartka, Marty Bartkovej 
a Mariky Varszegiovej. Jednotlivé KC SZTP a RŠO SZTP podali ústne informácie 
o činnostiach za rok 2022. Konštatovala, že v súčasnosti nie sú priestory na konanie 
Benefičného koncertu v počte cca 600 účastníkov, ktoré by vyhovovali v oblasti 
bezbariérovosti a možnosti parkovania. Ďalej  upozornila na parkovaciu politiku 
v hlavnom meste Bratislave, kde sa platí parkovné podľa jednotlivých mestských častí 
a požiadala predsedov KC, aby preverili parkovanie vo svojich okresoch a podali 
informáciu na RC Bratislava, aby to mohli zverejniť v časopise TP+TP. Predsedníčka 
SZTP sa vyjadrila, že v oblasti aktivity s NROZP v SR je aktívna iba Asociácia polio v SR, 
ktorá podáva spracované podnety a návrhy v stanovených termínoch. Ďalšie konanie 
MDOZP v roku 2023 sa bude konať v Trenčíne v dňoch 14. - 16. júla 2023. Odsúhlasil 
sa účastnícky poplatok vo výške 60,00 €. Ďalšie riadne zasadnutie RR SZTP sa bude 
konať 20. 3. 2023 v priestoroch RC SZTP v Bratislave.                                               

Ing. Milan Dovhun 
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Kremnická barlička - 18. ročník 

V dňoch 9. až 11. septembra 2022 sa uskutočnil už 18. ročník Kremnickej barličky, 
čo nám dokazuje, že barlička nám už dospela, že jej poslanie združovať ľudí so 
zdravotným postihnutím malo a má zmysel. Tu sa uzatvárajú nové a nové priateľstvá, 
tu sa realizujú jednotlivci aj skupiny so svojím umeleckým prednesom básní, prózy, 
spevom a tvorivou činnosťou. Tu si navzájom vypočujú prednesy diel od rôznych 
autorov ako aj diel z vlastnej tvorby. Musíme konštatovať, že diela z vlastnej tvorby 
sú na vysokej úrovní, sú to diela, ktoré sa zverejňujú v Zbierkach vychádzajúcich 
každý rok pod záštitou Ministerstva kultúry SR. Pri príležitosti 18. ročníka konania 
Kremnickej barličky naša Asociácia polio v SR pri otvorení vlastnej súťaže darovala 
perníkovú knihu s hudobným nástrojom dospelej Kremnickej barličke a prednesom 
básne s trochu upraveným textom:  

Ja sladké túžby, túžby po kráse spievam peknotou nadšený,                                                            
a v tomto duše mojej ohlase svet mi je celý zavrený.                                                       
Z výsosti okolitých vrchov ona mi svieti,                                                                                
ona mi z krásnych slovenských hájov, lúk a rolí letí,                                                            
ona nás spája, ona nás pohýna, ona nám cestu priateľstva predstieľa.                                    
No centrom, živlom, neboj, jednotou našich krás je naša dnes už dospelá - 
Kremnická barlička. 

 

Naša Asociácia polio v SR vystavovala práce Boženky Mašľárovej, Majky 
Mockovej, Helky a moje. Niektoré z týchto dielok boli darované do tomboly, aby 
výhercom pripomínali Kremnickú barličku a taktiež našu AP. Milým prekvapením bola 
výstava „z truhlice starej matere“ od pani predsedníčky Moniky Vrábľovej a riaditeľky 
Olinky Bohuslavovej, ktoré vyzvali prítomných, aby na budúcu Kremnickú barličku 
taktiež doniesli výtvory svojich starých matiek. Kremnickej barličky sa zúčastnil 
v kategórii spev Ondro Mocko, ktorý zaspieval dve piesne s gitarou. Za svoj hudobno- 
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spevácky výkon bol ocenený dlhotrvajúcim potleskom a porota mu udelila 1. miesto. 
Súťaže v kategórii próza vlastná tvorba sa zúčastnila Helka Dovhunová, ktorej porota 
udelila 4. miesto.  

Po dvojročnom pandemickom období sa na terajšej Kremnickej barličke zúčastnilo 
70 účastníkov z rôznych organizácií SZTP. Bolo milé vidieť tie krásne priateľské stisky 
rúk a objatí bez prekrytia tváre. Smiech a družné posedenia v doprovode harmoník 
a gitary nášho Ondríka utvrdzovali, že niekoľkoročné účasti nekončia a pri rozlúčke 
v nedeľu z viacerých úst zaznelo ... „o rok sa tu opäť určite stretneme, dovidenia“. 
Takéto lúčenie hovorí samo o sebe, že  poslanie Kremnickej barličky nadobudlo 
celoslovenský rozmer. Môžeme skonštatovať, že sme boli prijatí do tohto kolektívu 
ako seberovní, bez rozdielu z ktorého okresu, kraja alebo časti Slovenska sme prišli. 
Páčilo sa nám, že sa pri zábave spájali do jedného celku všetci prítomní a netvorili sa 
skupinky. Možno k tomu prispelo aj to, že vedenie SZTP bolo ako sa hovorí priamo 
v centre diania. Vlastný priebeh celej akcie Kremnickej barličky bol na požadovanej 
úrovni a tešíme sa na ďalší ročník, ktorého sa určite za našu AP zúčastní viacej ľudí. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výstavka Asociácie polio 
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Naši účastníci súťaže Ondro a Helka 

Ing. Milan Dovhun 

 

Vaše ohlasy na naše akcie 

Dve spomienky na Trenčianske Teplice  

1. Krásna májová akcia  

Rada by som sa vo svojich spomienkach vrátila k našej krásnej májovej akcii – 30. 
výročiu založenia našej Asociácie polio, ktorá sa konala od 5. do 8. mája 2022 
v krásnom hoteli Slovakia v Trenčianskych Tepliciach. Po dlhej zime sme sa 
s priateľkami a známymi na túto akciu veľmi tešili a prišli sme do známeho prostredia, 
keďže už vlani sme mali v tomto hoteli predĺžený víkendový pobyt.  

Pricestovali sme z ďalekého východu práve na obed a potešila ma hojná účasť 
našich členov a hostí, ktorí prišli na tento jubilejný pobyt. Kým sme čakali na 
ubytovanie, tak sme si posedeli vonku oproti v kaviarni pri káve a mali sme sa o čom 
porozprávať. Vo štvrtok sme mali voľný večer, tak sme sedeli vonku pri živej hudbe, 
ktorá tam bola napriek chladnému večernému počasiu.  

V piatok po raňajkách som chcela pomôcť Helenke Kánovej dobaliť pár vecí do 
tomboly, ktoré som doniesla, ale nemala som veľa práce, pretože tam bola Žanetka, 
ktorá hojne prispela do tomboly a hlavne okrem toho, že je veľmi milá a príjemná, je 
aj neskutočne šikovná a rýchla, tak sme boli hotové raz-dva. Pre tých, ktorí nevedia o 
kom píšem, tak Žanetka je dcéra Aničky Chochuľovej.  

Po obede o 14. hodine sa začal hlavný program - slávnostná schôdza v kongre-
sovej hale. Už pri vstupe nás všetkých členov čakalo milé prekvapenie, pri každej 
stoličke ležali  na  stole  pekné  spomienkové  predmety. V peknej textilnej taštičke sa  
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skrýval zápisník s perom, perníček, ďalšie pero a brožúrka „Pamätnica“ a na všetkom 
bolo logo 30. výročia Asociácie polio. Určite to všetkých prítomných potešilo a pre 
tých, ktorí sa tohto stretnutia nemohli zúčastniť, tieto spomienkové predmety 
zasielala poštou Anka Hmiráková. Po uvítacom príhovore nášho predsedu sa ujala 
slova predsedníčka SZTP Ing. Vrábľová, ktorá spomínala na prvé stretnutia a kontakty 
s našou AP, keď bola predsedníčkou naša Alicka a o spolupráci s našou AP. Ďalší 
príhovor o spolupráci s našou AP mala predsedníčka českej Asociace polio PhDr. 
Marcela Stránska, ktorá na mňa pôsobí ako krásna a kultivovaná dáma. Ako ďalších 
vzácnych hostí nám pán predseda predstavil štvorčlennú skupinu maďarskej Nadácie 
Polio. Príhovoru sa ujal pán predseda Tamás Kertész a jeho zaujímavé slová tlmočil 
náš starodávny kamarát Karolko Felegyi. Náš pán predseda nám prečítal aj pozdrav 
od predsedníčky Poľskeho združenia Polio, ktorý si ani nevyžadoval preklad. 
Nasledovalo vystúpenie MUDr. Gazdíkovej s veľmi pútavým príhovorom o prvých 
kontaktoch s pacientmi po poliomyelitíde a o našom tak neslávne dobre známom 
PPS, ktorý nás nehorázne okráda o svalovú hmotu a spôsobuje nám čoraz väčšie 
problémy s pohybom. Musím podotknúť, že MUDr. Gazdíková vyzerá skvelo a ani sa 
mi veriť nechcelo, že je už na dôchodku. Po prestávke nám Marika pripravila 
nádhernú prezentáciu s popisom a rokmi všetkých našich víkendových a 
rekondičných pobytov a premietala nám aj fotografie z týchto našich pobytov. Bola 
som úplne vo vytržení, akí sme boli mladí a ako nám bolo veselo. Veľmi rada by som 
si prezrela tie zábery ešte raz a pomalšie, aby som mohla spoznať čo najviac 

účastníkov. (Poznámka: prezentácia ako aj Pamätnica sú k videniu na www.polio.sk.)  
Nakoniec príjemným prekvapením bolo, keď 

pán predseda odovzdal pamätné plakety pre 
dlhoročných členov výboru, ktorí si to právom 
zaslúžili, ako náš prvý predseda Jozef Tlamka, 
ktorý zo zdravotných dôvodov nemohol prísť, 
ale neskôr sa mu cena doručila osobne - viď 
foto. Ďalej naša Alicka, ktorá bola dlhé roky 
predsedníčkou a stále nám zabezpečuje všetky 
naše pobyty, Števko Grajcár, ktorý nás zviditeľnil 
aj v Európskej únii polio a dovŕšil náš boj o 
zaradenie našej diagnózy do skupiny „A“ 
v Indikačnom  kúpeľnom zozname. Ďalej Marika 
Mruzková, ktorá stála pri zrode založenia AP na 
Slovensku a po celé roky bola veľmi aktívnou 
členkou Rady AP a v jej pamäti sa ukrýva celý 
archív našej AP. Pri oceneniach nemohla chýbať 
ani Helenka Kánová, ktorá sa dlhé roky poctivo 
stará o naše finančné prostriedky a pod jej a 
Alickiným patronátom sa realizuje aj tombola.  
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No a milým pohladením srdiečka bolo aj odovzdanie spomienkového darčeka 

našim stálym hudobníkom, gitaristom Jankovi a Ondríkovi, ktorí nám hudbou a 
spevom spríjemňujú naše pobyty. Nakoniec mal pán predseda na konci schôdze 
záverečný príhovor a pomaly bol čas večere.  

Po večeri sme mali v kaviarni v kúpeľnom dome Krym, ktorý je prepojený s hote-
lom Slovakia, spoločenský večierok. Naši gitaristi Janko s Ondrom sa nám postarali o 
zábavu, hrali nám, spievali a my sa vždy radi pridáme. Piatkový večer sme si spestrili 
tombolou, ktorou vás sprevádzam, akosi mi to tak prischlo. No a pred nami bol 
posledný sobotný deň pred odchodom. Dopoludnia sme chceli ísť s Aninkou Hmirá-
kovou do vnútorného bazénu v hoteli, ale na recepcii nám oznámili, že bude otvore-
ný až o 14. hodine. Telefonicky som sa snažila dovolať moju dobrú kamarátku Blažen-
ku Petráňovú, ktorá mi sľúbila, že v sobotu nás príde pozrieť, mal ju doviezť vnuk. 
Nedovolala som sa a neskôr som sa dozvedela, že jej to nedovolil zdravotný stav 
a nemala pri sebe mobil. Tak sme zavolali s Ankou Hmirákovou a Milkou Staňá-kovou 
aspoň Igorka Bobota, ktorý bol po operácii endoprotézy a Aničke Samákovej, ktorá 
tiež ešte nie je zdravotne fit. Pán predseda nám vybavil aj sponzorský darček a na 
každú izbu sme dostali fľašu skvelého vína. Popoludní sme sa vybrali na prechádzku, 
konečne sa aj vyčasilo, vyšlo slniečko a tak sme si šli kúpiť kúpeľné oblátky. Len čo 
sme vyšli z hotela, zbadali sme stánky s rôznym dekoratívnym tovarom a aj detičky 
vystupovali ku Dňu matiek. Zašli sme na zmrzlinu a stretli sme tam manželov 
Mockových so psíkom oddychovať a prechádzala sa aj rodinka Urbaničových, ako 
kočíkovali krásneho vnúčika.  

Po večeri sme sa opäť stretli v už známej kaviarni, kde nám náš pán predseda pri-
chystal veľmi pekný večer. Zabezpečil nám diskotékovú hudbu, pri ktorej si aj niektorí 
zatancovali, a čo som veľmi ocenila, pustil nám aj našu Polio hymnu s dobrým nápadom, 
že môžeme pri nej aj sedieť. Potom sme s Helenkou Dovhunovou predviedli takú krátku, 
humornú scénku, ktorú Helenka vymyslela a nacvičili sme ju narýchlo pred večerou: ako 
sa dve kamarátky stretnú po 30-tich rokoch. Po večierku sme si sčasti zbalili batožinu a po 
nedeľňajších raňajkách sme sa rozlúčili a chystali na cestu domov s tým, že nás ešte tohto 
roku čakajú dva pekné pobyty v Hokovciach a v Dudinciach, kde sa uvidíme.  

Na záver by som chcela a určite nielen ja, veľmi-veľmi pekne poďakovať všetkým, 
ktorí sa podieľali na príprave tejto veľkolepej akcie a prispeli k jej zdarnému 
priebehu. Od zabezpečenia ubytovania, spomienkových predmetov, objednanie a 
vybavenie záslužných ocenení, prípravu publikácie Pamätnica, zabezpečenie účasti 
hostí, prípravu prezentácie celým prierezom 30-tich rokov, prípravu tomboly a 
spoločenských posedení. Na príprave takej veľkej akcie sa podieľajú viacerí a každý 
prispel svojou čiastkou a spolu vznikol krásny a nezabudnuteľný pobyt.  

Neodvážim sa pomýšľať na budúce okrúhle výročie, pretože desať rokov je už pre 
nás dlhá doba a zdravie nevyspytateľné, ale..., na polookrúhle výročie 35-tich rokov 
vzniku našej AP by sme sa snáď tešiť aj mohli, čo poviete? Želám vám, priatelia, 
krásne prežitie leta v zdraví, dobrej nálade a budem sa tešiť na stretnutie s vami.  

Vaša Anna Porembová 
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2. Tridsať rokov popretkávaných nezmazateľnými spomienkami 

Rozmýšľala som čím začať, nájsť vhodné slová, ktoré by podčiarkli naše významné 
stretnutie pri príležitosti 30. výročia založenia našej Asociácie polio. Tridsať rokov je 
dlhá doba, ktorá je popretkávaná nezmazateľnými spomienkami od jej založenia až 
po dnešok.  

V krátkosti chcem spomenúť začiatok vzniku našej AP. Niekde pod Trenčianskym 
hradom skrsla iskierka a z nej myšlienka v skupinke zanietených poliomyelitikov 
(obrnárov) založiť samostatnú AP na Slovensku so sídlom v Trenčíne. Začiatky neboli 
vôbec ľahké. Bolo potrebné na to šikovného koordinátora, veľa voľného času atď. 
Výborne sa toho zhostila Marika Mruzková, ktorej obetavo pomáhala Milka 
Staňáková. V kontakte som bola zo začiatku len s nimi, a preto neviem presne 
spomenúť ostatných. Poslali mi prihlasovacie hárky a s tými som chodila za známymi, 
hľadala som ľudí s diagnózou polio vo svojom okolí. No najviac mi utkvelo v pamäti, 
keď zaznela prvýkrát naša obrnárska hymna „Dobytie raja“ v kruhu nás všetkých 
pohybujúcich sa v rytme hudby. Krásna melódia prenikala do celého môjho bytia, 
bolo to čarovné. 

Víkendové stretnutie s vami bolo pre mňa požehnaním, lepšie ako všetky 
ozdravné kúry. Neviem, či to každý až tak prežíval, lenže ľudia, ktorí žijú sami so 
svojimi problémami, so závažnými zdravotnými ťažkosťami, sú vďační, že môžu 
pobudnúť v milej spoločnosti. Aké to potešenie zvítať sa so známymi po dlhšom čase. 
Niektorí už s postriebrenými vlasmi, ale oči, oči tie isté vľúdne, usmievavé. 
Organizačne všetko bolo zvládnuté na výbornú. Pekné ubytovanie a čuduj sa svete, 
dvere sa nám otvorili nie kľúčom, ale kartičkou ako v rozprávke. Príjemné bolo 
posedenie v cukrárni pred hotelom. Trochu sme mali obavy v jedálni ako si budeme 
nosiť jedlo na stôl. Naše obavy boli zbytočné. Servírky nám veľmi ochotne nosili jedlo, 
ktoré sme si vybrali. Potešili nás aj krásne a precízne zdobené perníky od manželov 
Dovhunových. Potešili aj drobné pamätné darčeky s logom AP, spestrením bola aj 
malá výstavka ručných prác. Toto naše stretnutie bolo skutočne pozoruhodné, mali 
sme aj hostí zo zahraničia, takmer celá V-4, toľko spomínaná pani primárka MUDr. 
Gazdíková, ako aj predsedníčka SZTP Ing. Vrábľová. Dozvedeli sme sa veľa 
zaujímavostí, čo sa bytostne týka nás, od zdravotnej až po sociálnu oblasť.  

Posedenia v kaviarni Krym boli topka. Nemôžem opomenúť našich gitaristov 
Ondríka a Janka. Chlapci, vďaka vám za váš bohatý repertoár pesničiek. Nemohla som 
spievať z plného hrdla, ale zato muži a ženy sa krásne dopĺňali. Tombola nemala 
chybu, vyhrala som päťkrát. Plnú torbu darčekov som priniesla domov, ako 
z jarmoku. Tombolové lístky mi vyberala šťastná to ruka Zdenky Petríkovej. Veľké 
uznanie patrí tým, čo každý darček museli zabaliť, previazať a následne ich vtipne 
„licitovať“. V mene svojom chcem zo srdca poďakovať Rade AP, kontrolnej komisii 
a všetkým členom, ktorí pomáhajú akýmkoľvek spôsobom. Pritom všetkom nemožno 
zabúdať, že mnohí z vás obetovali a obetujú svoj voľný čas a pritom majú svoje 
rodiny, vnúčatá, nehovoriac už o zdravotných problémoch. Roky vašej dôslednej 
práce vytvárajú krásnu mozaiku našej AP.  Vy  ste mali povinnosti aj počas pobytu, ale  
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my sme si užívali a nepamätám sa, kedy naposledy som sa toľko nasmiala. Nech nám 
vydrží dar humoru, úprimný výbuch smiechu nad zvláštnosťami života, lebo smiech 
osviežuje dušu aj myseľ, ale hlavne, aby nám bolo dopriate aspoň také zdravie ako 
máme doteraz. Dovidenia priatelia! 

Ešte mám jednu povinnosť, poďakovať sa bratovi Ruženky Dzurejovej aj 
s manželkou. Bez nich by som si s batožinou vôbec neporadila. Naložili ma z taxíka do 
rýchlika, pomohli aj pri vystupovaní. Patrí im moje veľké poďakovanie. 

Elena Baňasová 

 

Tri spomienky na Hokovce   

1. Športové Hokovce  

Hneď v úvode si dovoľujem citovať slová pani MUDr. Emílie Gazdíkovej, ktoré 
povedala v Trenčianskych Tepliciach pri oslave 30. výročia založenia našej Asociácie 
polio v SR „...význam rehabilitácie je neoddiskutovateľný. Nejde tak ako v minulosti 
hlavne po akútnej fáze o cielené zvyšovanie svalovej sily, ale predovšetkým 
o udržanie mobility a kvality života“. Tieto jej slová a perfektne spracovaná 
prezentácia „30 rokov od založenia“ našou Marikou, bolo motiváciou pre Radu AP 
usporiadať v priestoroch Park hotela Hokovce v priebehu rekondično-rehabilitačného 
pobytu v dňoch 7. – 14. augusta 2022 športový deň. Týmto dňom sme chceli vrátiť 
našich členov späť do mladších liet, aby aj teraz zažili športové zápolenie a nadšenie 
z víťazstva. Nehľadiac na vek a zhoršený zdravotný stav našich členov boli navrhnuté 
tieto súťaže: plávanie muži, plávanie ženy, chôdza v bazéne muži a ženy spolu, slalom 
vozičkárov pomedzi stoly – muži, slalom vozičkárov pomedzi stoly – ženy, lukostreľba 
– muži, lukostreľba – ženy, šípky – muži, šípky – ženy, hod guľou na cieľ muži a ženy 
spolu, šach, človeče, nehnevaj sa, karty žolík a karty tri hore, prší, faraón a pod. Boli 
sme milo prekvapení koľko členov sa na jednotlivé súťaže prihlásilo. Veľmi nás 
potešilo, že sa do disciplín prihlasovali aj ďalší členovia, keď videli tú súťažnú 
atmosféru a nadšenie, „že som to dokázal aj ja“. Pritom nehľadeli na to, ako sa 
umiestnili, ale vraveli „nemusím zvíťaziť, hlavne že som si zasúťažil“. Nezabudli sme 
ani na vnúčikov našich členov, ktorí ich pri pobyte sprevádzali. Bola to súťaž – super 
plavci a možnosť zasúťažiť si s dospelákmi.  

Tu sú výsledky:    
Plávanie - muži                                                   
I.   Vladko Kostelka 
II.  Dušan Šebian 
III. Ing. František Kán 

Plávanie - ženy                                                   
I.   Marika Varszegiiová 
II.  Marta Bartková 
III. Anka Porembová 

Chôdza v bazéne - muži  a ženy spolu            
I.   MUDr. Zuzka Baranová 
II.  PhDr. Števo Grajcár 
III. Anka Ogurčáková 

Slalom na vozíčku - muži                                 
I.   Ing. Ján Bartko 
II.  Matúško Dovhun 
III. Dušan Šebian   
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Slalom na vozíčku - ženy                                 
I.   Helenka Dovhunová 
II.  Janka Šebianová 
III. Janka Krochliaková 

Lukostreľba - muži                                            
I.   Dušan Šebian 
II.  Matúško Dovhun 
III. Samko Grajcár 

Lukostreľba - ženy                                            
I.   Marta Bartková 
II.  Sofia Matláková 
III. Boženka Mašľarová 

Šípky - muži                                                       
I.   Vladko Kostelka 
II.  Dušan Šebian 
III. Martin Bolf 

Šípky - ženy                                                         
I.   Helenka Vričánová 
II.  Janka Šebianová 
III. Olinka Bolfová 

 
Hod guľou na cieľ 
I.   Marienka Mahutová                                       
II.  Ing. Alica Suchá 
III. PhDr. Števo Grajcár 

Šachy 
 I.   PhDr. Števo Grajcár 
II.  Matúško Dovhun 
III. Vladko Kostelka                                                                   

Karty - tri hore, prší, faraón                              
I.   Miško Grajcár 
II.  Samko Grajcár 
III. Matúško Dovhun 

Karty - žolík                                                          
I.   MUDr. Zuzka Baranová 
II.  Olinka Bolfová 
III. Marika Varszegiová 

Super plavci 

I.   Miško a Samko Grajcár                                    
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Oduševnená pozornosť Helenky a Alicky pri príprave a oceňovaní športových výkonov 

Za účinnej pomoci Helenky, mojej manželky – asistentky sme pripravili 
a zabezpečili pre víťazov v jednotlivých súťažných kategóriách kovové, perníkové 
a fidorkové medaily. Vnúčik Matúško obetavo pripravoval a rozmiestňoval súťažné 
terče, náčinia a robil časomerača pri plávaní a slalome vozičkárov.  

Na záver by sme chceli poznamenať, že sa nám nik neprihlásil do súťaže - Človeče 
nehnevaj sa! Veríme, že všetci sa bavili, navzájom sa povzbudzovali a nechceli sa na 
nikoho hnevať. Ak sa vám to podujatie páčilo, sme veľmi radi, ďakujeme a veríme, že 
aj nabudúce sa takýchto podujatí radi zúčastnite. 

Ing. Milan Dovhun 

 

2. V mojich obľúbených Hokovciach 

Dovoľte mi, aby som zaspomínala na náš rekondičný pobyt, ktorý sme mali 
začiatkom augusta v mojich obľúbených Hokovciach. Prišli sme do známeho 
prostredia, kde nás ako každý rok v jedálni privítala a prihovorila sa k nám pani 
vedúca. 

V nedeľu popoludní v deň príchodu sme sa väčšinou vybaľovali a popíjali kávičku 
v družnom rozhovore, tešiac sa, že sme spolu. V pondelok dopoludnia nám pán 
doktor rozpísal procedúry a hneď nám ich naša dobre známa Zitka  s  príjemnou kole- 
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gynkou aj načasovali. Bola som veľmi spokojná s pánom masérom, a preto som si aj 
ďalšiu masáž dokúpila. Večer sa konalo ako vždy posedenie s kačacinou, lokšami, 
vínkom a harmonikárom Milanom, ktorý nám prišiel zahrať aj v piatok. V utorok po 
večeri sme sa stretli na krátkej schôdzi, kde sme, okrem informácii od pána predsedu, 
dávali návrhy aj na budúcoročné pobyty, ktoré by nám vyhovovali bezbariérovosťou 
a finančnou únosnosťou, čo je dosť problém. Tohtoročný pobyt bol iný a výnimočný 
aj tým, že náš pán predseda nám nachystal športové súťaže, aby nám pobyt oživil, čo 
sa mu očividne podarilo. Začali sme v stredu plaveckou súťažou vo vonkajšom 
bazéne. Aj keď sme mali príjemné a teplé počasie do 30° C, na ohriatie vody len od 
slnka to nestačilo. Voda bola ozaj osviežujúca, mala len 23° C, ale to nám odvážlivcom 
nebránilo, aby sme si zaplávali. Večer sme mali živú hudbu a v prestávkach sme si 
večer spríjemnili tombolou. Po ukončení programu sme si trénovali lukostreľbu pred 
ďalším súťažným dňom. Tu by som chcela pochváliť Duška Šebiana, ktorý nám 
pomáhal, robil trénera a mal s nami veľkú trpezlivosť, lebo priznajme si, „my zrelé 
dámy“ sme takýto luk držali prvýkrát v ruke a o smiech nebola núdza.  

Pán predseda sa dokonale pripravil na športové zápolenie, zabezpečil nielen 
kovové medaily, ale aj prekrásne perníkové, za čo mu patrí naše veľké poďakovanie, 
pretože príprave a realizácii športových súťaží venoval veľa času a energie, ktorý 
mohol stráviť relaxom alebo s vnúčikom Maťkom. Mal prichystané aj hárky pre 
záujemcov na každú športovú disciplínu, na ktoré som napísala aj moje priateľky, 
ktoré o tom ani chuderky netušili, ale pri športovom zápolení si počínali výborne. Vo 
štvrtok popoludní bola súťaž v spomínanej lukostreľbe, hode šípkami, ktoré sme 
absolvovali vo vnútornej hale za Duškovej asistencie. Hod guľami sa konal vonku pod 
vedením a bodovaním pána predsedu. Tí, čo boli popoludní pri bazéne, tak súťažili po 
večeri, ako napríklad ja a to som sa mohla ako členka kontrolnej komisie viac podieľať 
pri organizácii týchto športových súťaží. Na budúci rok, keď sa nám  športové hry 
podarí zopakovať, tak sa pokúsim lepšie si zladiť program a viac pomôcť. Na svoje si 
vo štvrtok po večeri prišli aj vášnivé kartárky, lebo súťažilo sa aj v šachovom turnaji 
a v kartárskych hrách. V piatok večer sa konalo vyhodnotenie športových súťaží, ženy 
a muži zvlášť. Ako sme dopadli, to sme si mohli pozrieť na tabuli v hale, kde pán 
predseda napísal mená všetkých výhercov. Všetci vyhodnotení sa tešili, ale najviac 
vnúčikovia Grajcárovcov Samko s Miškom, lebo my dospelí nevieme prejaviť tak 
spontánne radosť, ako deti. Večer nás prišiel navštíviť aj náš kamarát Janko Bezecný, 
ktorý bol počas nášho pobytu na liečení v Diamante. V sobotu večer sme už len 
krátko posedeli a zaspievali si na terase pri Jankovej gitare. Gitaru si požičal aj náš 
nový člen s rodinkou, manželkou a dcérou a pár piesní nám zahral a zaspieval ozaj 
ako profesionál. Keďže sme sa museli ísť pobaliť, tak sme sa rozlúčili trochu skôr. Bol 
to pekný týždeň, užili sme si slniečko pri bazéne, rozhovory s priateľmi, aj sme oslávili 
a zablahoželali k narodeninám Janke Šebianovej a k meninám Zuzke Baranovej. 

Milí priatelia, ešte nás čaká posledný pobyt začiatkom októbra v Dudinciach a tým 
sa naše tohtoročné aktivity skončia. Záverom chcem povedať, že tento rok sme mali 
tri vydarené stretnutia, s krásnym výročím, bol to úspešný a plodný rok. Budem veľmi  
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rada a poteší ma, keď sa takto budeme môcť stretnúť aj na budúci rok po dlhej 
a nami nie veľmi obľúbenej zime. Majte sa všetci dobre a buďte zdraví.  

Zdraví vás Anna Porembová 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vysmiati účastníci rekondície v Hokovciach 



 
Informátor 2/2022  _________________________________________________  21 

 

 
3. Konečne sme raz boli prví na našej akcii 

Zo Zemplínskej Šíravy sme sa v prvý augustový piatok presunuli do Dudiniec. 
Hokovce začínali až v nedeľu, hotel bol plný motorkárov, tak nám Alicka zabezpečila 
ubytovanie v hoteli Prameň. Bola to dobrá príležitosť overiť si ho pred plánovanou 
októbrovou rekondíciou. Aj pani vedúca hotelovej recepcie mala veľký záujem na 
tom, aby sme boli maximálne spokojní. 

Hotel je veľmi príjemný a bezbariérový. Izby sú pekne vybavené, strava dobrá. 
A čo bazén? Hneď som si ho išla pozrieť a aj vyskúšať. Usúdila som, že zábradlie je 
dostatočné na to, aby som sa z bazénu dobre dostala. Lenže skutočnosť bola iná. 
Moja mobilita a sila je už veľmi chabá, a mala som problém s poslednými dvomi 
schodmi, ktoré sú dosť vysoké a zábradlie krátke. Tak som si sadla na schody dúfajúc, 
že sa dajako vytiahnem pri skútriku. Nakoniec mi pomohli dvaja páni, ktorí vyskočili 
z vírivky a zdvihli ma. Na jednej strane to bolo príjemné, na druhej, spoliehať, že sa 
vždy niekto nájde, kto mi pomôže, už príjemné nebolo. Pri odchode som to vylíčila 
pani vedúcej i so skúsenosťou so zdvihákom v Chemese. Ona hneď reagovala s tým, 
že sa pokúsi, aby do októbra aj oni zdvihák mali, určite sa im vyplatí. Držím palce, aj 
pre nás to bude fajn. 

V nedeľu sme sa presunuli do Hokoviec do hotela Park. Dá sa povedať, že sme 
konečne raz boli prví na našej akcii, hoci sme až z Ostravy. Z Dudiniec sme to mali len 
pár kilometríkov. Plnili sme funkciu vítajúcich a s radosťou sme sa s každým 
príchodiacim pozdravili. Nasledovalo ubytovanie, obed a hurá do bazéna. Vonkajší 
bazén je tým najväčším bonusom hokovských rekondícií. Všetci sa zatiaľ rôznymi 
a niekedy originálnymi spôsobmi dokážeme dostať do vody i z nej. Slnečné lúče nás 
naviac hrejú nielen vo vode ale aj na ležadlách pri opaľovaní. Aj vnútorný bazén je 
hojne využívaný najmä v dopoludňajších hodinách a ten mini teplý po celý deň.  

Hneď prvý večer si nás, súčasných a bývalých organizátorov akcií, zvolal pán 
predseda na krátku poradu. Milanko bol nadšený rôznymi aktivitami na minulých, 
hlavne tých počiatočných rekondíciách, o ktorých sa dozvedel z vydanej Pamätnice 
k 30-tim rokom našej asociácie a z jej prezentácie na oslavách v Trenčianskych 
Tepliciach. Navrhol, že by sme mohli zorganizovať športové hry účastníkov 
rekondície. Priznám sa, bola som dosť skeptická. Z toho, že mne sa už nechce nič 
organizovať a že ľudia nebudú mať záujem. Alicka na mňa apelovala, že veď ja som 
bola tou neúnavnou organizátorkou týchto rôznych súťaží. Takže okrem klasického 
programu rekondície – rehabilitácie a kúpania sa v bazénoch, zorganizoval pán 
predseda veľkolepé športové hry. No a čuduj sa svete, všetci účastníci sa s veľkou 
vervou pustili do súťaženia. Milanko bol na súťaže perfektne pripravený. Do 
zoznamov, ani neviem presne vymenovať akých a koľkých disciplín, sa mohli 
záujemcovia zapisovať. Súťaže postupne prebiehali tri dni.   

Neboli to len športové disciplíny ako plávanie, chôdza v bazéne, streľba s lukom, 
šípky, stolný tenis, hod guľou, ale aj šach a rôzne kartové hry. Pri poslednom 
spoločnom posedení v piatok večer nastalo oficiálne vyhodnotenie všetkých súťaží.  
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Nechýbali originálne medaily a diplomy. Víťazi boli oceňovaní na minikoberčeku, 

ktorý Milan priniesol. Bolo to kvázi ako stupne víťazov. Ceremoniál za Alickinej 
asistencie nemal konca kraja. Veď vyhodnotiť toľko disciplín dalo zabrať. Pre deti 
nechýbali ani Helenkine perníkové medaily, jednu dostal i pán harmonikár, ktorý nás 
sprevádzal celým večerom. A naši najmenší Miško a Samko dostali ešte fidorkové 
medaily za hru v kartách. Nakoniec sme všetci mali radosť z vydareného športovania 
a hrania sa.                   

Už pravidelne nás v Hokovciach navštevujú z neďalekých Mýtnych Ludan Betka 
a Ernest Horváthovci. Tento rok sa k ním pridal – hádajte kto. Neuhádli by ste a o to 
bolo aj pre mňa milšie prekvapenie. Z Nových Zámkov prišiel Lacko Pukk. Mnohí sme 
sa s ním stretli po dlhom čase a bolo to príjemné stretnutie. Nezabudla na nás ani 
Rózka Caňová z Nitry, ktorá nás prišla tiež pozdraviť. 

Horváthovci s Lackom Pukkom 

 
Toto leto bolo úžasné nielen vďaka počasiu. Úžasné bolo aj preto, že sme sa opäť 

postretávali, porozprávali a načerpali pozitívnu energiu na prekonávanie nášho 
obrnárskeho života.    

Zdravíme vás Marika a Česťa Mruzkovi 
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Októbrové Dudince   

Dudince by pre mnohých našich členov mohli byť pomaly už aj prechodným 
bydliskom – tamojší hotel Hviezda bol už desaťkrát miestom našich rekondičných 
pobytov. A len pár sto metrov vzdialené kúpeľné domy Diamant, Smaragd a Rubín 
boli pre mnohých tiež krátkodobým domovom počas početných kúpeľných pobytov, 
ktoré tu absolvovali od detstva až po dnešok.  

Tohtoročné Dudince boli však v niečom úplne iné – namiesto Hviezdy sa našim 
prechodným bydliskom stal hotel Prameň len pár metrov od križovatky hlavnej cesty 
a Okružnej ulice, zrejme najdlhšej v Dudinciach. Cestu do tohto kúpeľného mestečka 
poznáme už naspamäť, teda takmer – stále sú kritické miesta na trase (je úplne 
jedno, z ktorého smeru idete), kde človek chvíľu zaváha, či toto je tá odbočka alebo 

až tá nasledujúca, tentoraz sme však mali šťastie, nezablúdili sme  .  
Hotel a jeho relaxačné centrum bol snáď pre všetkých z nás dosť veľkou 

neznámou, nevedeli sme veľmi, aké prostredie nás tam čaká, najmä pokiaľ ide o jeho 
bezbariérovosť. Hneď po príchode v nedeľu okolo poludnia sme sa mohli rýchlo 
presvedčiť na vlastné oči a nohy ako to s bezbarierovosťou je – nebolo to všade 
ideálne, zopár ľudí si muselo vymeniť izby, na niektorých bolo treba napríklad vysadiť 
dvere do kúpeľne, aby sa tam dalo vojsť s vozíkom. Väčšina z nás s ubytovaním bola 
viac-menej spokojná, vrásky na čelách nám však robili zväčša neveľmi šťastne 
navrhnuté kúpeľne a toalety, vyžadujúce aj od zdravých a zdatnejších pomerne 
vysokú dávku fyzickej sily a obratnosti. Prísľub manažmentu hotela v závere pobytu, 
že v rámci pripravovanej rekonštrukcie sa pokúsia urobiť také zmeny, aby 
bezbariérových izieb a priestorov bolo viac, nás ale veľmi potešil.    

Tak ako hotel bol neznámou pre nás, platilo to aj naopak - personál hotela tam 
nikdy doteraz tak veľkú, vekovo a mierou mobility (či imobility?) pomerne 
kompaktnú skupinu ľudí doteraz nemali a boli sme pre nich vo všetkých ohľadoch 
príležitosťou dozvedieť sa, čo sme zač, ako s nami zaobchádzať, ako zorganizovať 
a urobiť veci tak, aby sme sa tam cítili dobre. Tu musím zdôrazniť, že kompletne celé 
zamestnanecké osadenstvo hotela sa od samého začiatku snažilo vychádzať nám 
v ústrety - platilo to pre veľmi ochotnú a milú obsluhu v jedálni a dennom bare, či pre 
rovnako milé a ústretové rehabilitačné  sestry na procedúrach. Veľmi príjemným 
prekvapením bol pre nás už v nedeľu popoludní na vstupnej lekárskej prehliadke 
nebývalo podrobný anamnestický rozhovor vedený MUDr. Ivanom Majlingom, ktorý 
nás všetkých poctivo vyspovedal a snažil sa nám namiešať taký koktail procedúr, 
ktorý by čo najviac zodpovedal našim požiadavkám a potrebám.   

Prvý októbrový týždeň v Dudinciach sa niesol aj v znamení osláv viacerých našich 
účastníkov – narodeniny oslavovali Marta, Ondro, Anka i Helenka, meniny Vierka 
a Ferko. Samozrejme, snáď najviac interiérového času - teda okrem denného baru 

  – sme trávili na procedúrach, každý z nás si ich za tie štyri plné dni vyčerpal desať, 
celý deň bol k dispozícii však aj bazén s vírivkou. Dudince sú skvelým miestom na 
prechádzky  po kúpeľnom areáli,  kde máte po trase cukráreň,  pár  obchodíkov  sme-  
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k Hviezde, trochu bokom reštauráciu sv. Petra so skvelým pivkom, no a najmä pešiu 
zónu od Okružnej cesty až po Mačací zámok, kde o zaujímavé miesta tiež nie je núdza 
(zmrzlina a predajňa oblátok, sochy, fontánky na chodníkoch, kvetinové záhony, 
kaviarne ...).  Nemôžem zabudnúť ani na veľmi peknú a farbami hýriacu záhradu pri 
samotnom hoteli, v ktorej sa dalo poprechádzať, či posedieť na nonšalantne 
roztrúsených lavičkách pri už trochu sporom októbrovom slniečku.   

V Dudinciach nám bolo celkom fajn, potešili ako vždy najmä stretnutia so starými 
známymi, ba i s novými tvárami v známom prostredí kúpeľného mesta. Uvidíme, či sa 
do hotela Prameň vrátime aj o rok, bude to asi závisieť na tom, či sa podarí urobiť pre 
nás aspoň o niečo viac bezbariérových izieb. No a keby sa nebodaj tento zámer 
hotelu nepodarilo už tak skoro realizovať (čo už, žijeme ťažké časy), verím, že sa tam 
znova stretneme niekedy neskôr.  

P. S.: Až po príchode domov som sa dozvedel, že Relax centrum, ktorého služby 
sme v hoteli Prameň v priebehu týždňa bohato využívali, je vlastne REHAKLINIKA – 
„...súkromná klinika v Dudinciach, ktorá sa ako jediná na Slovensku zameriava na 
viacdňové pobyty špecializované na úľavu od bolesti pohybového aparátu – chrbtice, 
kĺbov, svalov a šliach vrátane poúrazových a pooperačných stavov.“ (viac na tejto 
adrese: https://www.rehaklinika.sk/)  

 

Zostava cvičenia na krčnú chrbticu 

Zostavu mi poskytla pani fyzioterapeutka Relax centra hotela Prameň v Dudinciach.  
Jednotlivé cviky sa opakujú 5x. 

1. Predklon a záklon hlavou - veľmi pomaly. 
2. Rotácia hlavou - vpravo, vľavo - brada k plecu. 
3. Úklon hlavou - ucho k plecu, rameno nedvíhať. 
4. Krúžiť hlavou - vľavo, vpravo. 
5. Ramená zdvihnúť - nádych, výdrž, ramená spustiť - výdych, uvoľnenie. 
6. Lopatky stiahnuť k sebe - nádych, výdrž, výdych - chrbát vyhrbiť, uvoľnenie. 
7. Krúžiť ramenami - vpred, vzad. 
8. Predpažiť ruky do úrovne ramien, očami sledujeme končeky prstov a vytláčame 

ľavú ruku vľavo za chrbát, vytáčame hlavu, potom vpravo to isté. 
9. Sedíme pevne na stoličke. Predpažiť ruky do úrovne ramien. Pravú ruku vytiahnuť 

v ramennom kĺbe tak, akoby sme chceli niečo dočiahnuť. To isté ľavou rukou. 
10. Sedíme pevne na stoličke. Ruky vzpažiť. Znovu sa natiahnuť, akoby sme chceli 

niečo dočiahnuť.  
11. Ruky v tyl. Zatlačiť krčnú časť chrbtice do rúk. Lakte zatlačiť dozadu - nádych, 

výdrž. Lakte k sebe, hlava do predklonu, zbaliť sa, výdych, uvoľnenie.   

Štefan Grajcár 

https://www.rehaklinika.sk/
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Napísali ste nám  

Naše augustové leto 2022 na Zemplínskej šírave  

Tohoročné mimoriadne teplé leto bolo príležitosťou opäť prežiť krásne dni na 
Slovensku. A opäť na našej obľúbenej Zemplínskej šírave. Keďže Asociácia polio 
nemala túto destináciu v pláne rekondícií, využili sme možnosť zúčastniť sa tu akcie 
ZOM Prešov, ktorá nás vzala pod svoje krídla. Pridali sa aj Eva a Marta z Košíc, takže 
sme boli taká obrnárska štvorka v spoločnosti mladých Prešovčanov.  

Nášmu hotelu Chemes pribudol do názvu wellness. Je tu už dávnejšie 
rekonštruovaný bazén, teda všetko okolo neho s pridanými atrakciami wellnessu. 
Najdôležitejší je pre nás ten bazén. Ale len do tej chvíle, než sa doň dostanemea bez 
problémov dostaneme aj von. A stalo sa! Vďaka aktivitám ZOM Prešov a ústretovosti 
vedenia hotela je tu celoročne k dispozícii zdvihák do vody. Úžasná vec! Už žiadne 
smutné pohľady na bazén z priľahlej vírivky, kde som si aspoň trošku močila svoje 
telo. S nadšením som sa nechala zviezť zdvihákom do vody a celé dve hodiny som 
plávala a plávala. Užívala som si to v pohodičke, bez stresu a zúfalej predstavy, ako sa 
dostanem z vody. 
Ubytovanie a strava boli výborné. Až som sa bála o svoje kilá, keď sme po večeri 

mali ešte koláč alebo zákusok. Je fakt, že zrekonštruované izby nemajú až toľko 
úložného priestoru ako tie staré, ale boli čisté a priestranné. Nové plastové okná 
dokonca celkom úspešne tlmili zvyčajný ruch z nočných piatkových a sobotných 
diskoték, takže sa to dalo vydržať. Čas sme trávili na skutríkoch dole pri Šírave 
alebov Kaluži. Dievčence si urobili výlet aj do Klokočova, kde mali na dovolenke 
kamarátku.  Česťa  využíval  skútrik  v poobedňajších hodinách,  ja po večeri. Bolo prí- 
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jemné previezť sa v blízkosti Šíravy s osviežujúcim vánkom, ktorý blahodarne pôsobil 
po celodennej horúčave.  
Bolo nám dobre, nám obrnárskej štvorke. Ale pravdu povediac, chýbali mi spoločné 

posedenia na terase s našou veľkou obrnárskou partiou, kedy sme nestíhali do sýtosti 
sa vyrozprávať a samozrejme zaspievať si s našimi gitaristami. Tak snáď nabudúce, ak 
sa tu zídeme na polio rekondičnom pobyte. 

Marika Mruzková 

 

Po ôsmich rokoch v piešťanskom hoteli  áj 

Piešťanský hotel Máj si mnohí z nás pamätajú ešte celkom dobre, i keď sa môže 
zdať, že to bolo už pomerne dávno, čo sme tam spoločne boli - rekondičný pobyt sme 
tam strávili dva razy, naposledy v petičnom roku, v auguste 2014. Písala o tom vtedy 
Alicka a tak trochu si aj povzdychla, že je škoda, že toto zariadenie nepatrí ľuďom so 
zdravotným postihnutím, keďže bolo vlastne postavené pôvodne pre členov 
prednovembrového Zväzu invalidov...   

Ten povzdych je namieste asi ešte stále, i keď je to už len plač nad rozliatym 
mliekom. Piešťanský hotel Máj nachádzajúci sa bližšie k Sĺňave než k centru mesta – 
čo je výhoda i nevýhoda v jednom, záleží na tom, či vám vyhovuje viac pokoj a viac 
zelene naokolo, alebo dávate prednosť ruchu mesta s množstvom lákadiel všetkého 
druhu – je príjemné, pokojné miesto na oddych a sladké ničnerobenie, ponúkajúci 
veľmi dobré ubytovanie, kuchyňu, či bohatý wellness program, vrátane bazéna 
prístupného pre hotelových hostí od skorého rána až do neskorého večera.  
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V hoteli Máj sme strávili päť dní (štyri noci) začiatkom septembra, od pondelka do 

piatku, a načim spomenúť, že sme sa k tomuto pobytu dostali náhodou a trochu aj so 
šťastím. Ešte niekedy koncom minulého roka sme sa zúčastnili nejakého 
telefonického prieskumu, už ani nevieme, čoho presne sa týkal, aj sme na to takmer 
vzápätí zabudli. Po niekoľkých mesiacoch sa nám však ozvali, aby nám oznámili, že 
sme vyhrali poukaz pre dve osoby do tohto hotela. Ukázalo sa, že je to vlastne „len“ 
poukaz na bezplatné ubytovanie, všetko ostatné (strava – plná penzia, sezónny 
príplatok a procedúry, najmenej jedna denne pre každú osobu) si hradia hostia.  

Trvalo nám dlhšie, než sme sa pre tento pobyt odhodlali, príčinou boli najmä už 
dohodnuté akcie AP v Trenčianskych Tepliciach, Hokovciach a Dudinciach, no koncom 
augusta sa nám podarilo uchmatnúť si celkom výhodný termín a dokonca aj 
bezbariérovú izbu, potom už nebolo nad čím rozmýšľať.  

Celý interiér hotela prešiel za tie roky dosť zásadnou rekonštrukciou, vynovené sú 
vstupné priestory s recepciou, jedáleň, kaviareň s letnou terasou, relaxačné centrum 
či bazén, všetky priestory sú pritom ešte aj dôsledne bezbariérové. Fotografie si 
môžete pozrieť v galérii na stránke hotela (https://www.hotelmaj.sk/galeria/), 
môžeme len potvrdiť, že v reále to vyzerá rovnako.  

Teda takmer   – v hoteli na rozdiel od promo fotografií, výrazne prevládala 
staršia klientela, zhruba naše ročníky, šesťdesiatnici a sedemdesiatnici, teda 
dôchodcovia. Nie je tiež zrejme náhoda, že väčšinu hostí v čase nášho pobytu tvorili 
dôchodcovia z Nemecka (nemeckých ešpézetiek bolo na parkovisku snáď najviac), 
deutsche sprache bolo počuť najčastejšie, potom ešte slovenčinu a občas aj češtinu. 
O tom, že hotel sa ide orientovať na zahraničnú klientelu, sme, myslím, počuli už keď 
sme tam boli pred rokmi, súčasnosť to len potvrdzuje a je pravdepodobné, že 
investície do renovácie hotelových priestorov mali za cieľ prilákať najmä zahraničnú, 
nie domácu klientelu. 

Ešte krátko k jednotlivým stránkam nášho pobytu:  

 ubytovanie: veľmi príjemné, i keď postele pre krátkonohých trochu 
privysoké (44 cm); prekvapilo ma, že v bezbariérovej kúpeľni (bola naozaj 
bezbariérová aj s dostatočne širokými dverami), nie je v sprchovom kúte sedák 
alebo sedadlo, keďže príprava na to tam urobená bola; keď som sa na to pýtal na 
recepcii, povedali mi, že v bezbariérových izbách nikdy ani sedák nebol, ani pred 
rokmi, ak ale potrebujem, mám si zobrať plastovú stoličku z balkóna;  

 strava: výborná a chutná, raňajkový bufet dostatočne bohatý a často 
dopĺňaný, sedem možností výberu obedov a večerí plus balíček ako alternatíva, 
veľmi dobrá a pozorná obsluha; koláčiky  a sladkosti tam na rozdiel od Hviezdy 
v Dudinciach neboli takmer vôbec, za nimi bolo treba zájsť do kaviarne; 

 procedúry: veľa sme toho síce z viac ako bohatej ponuky hotelového relax 
centra (https://www.hotelmaj.sk/hotelove-sluzby/procedury/) nevyskúšali, ale 
nedalo sa nevšimnúť si príjemný, veľmi pozorný a kompetentný mnohopočetný 
personál, dôsledne dodržiavajúci načasovanie procedúr; 
 

https://www.hotelmaj.sk/galeria/
https://www.hotelmaj.sk/hotelove-sluzby/procedury/
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 bazén: na plávanie je trochu malý (6x10 m), na individuálne či skupinové 
cvičenie či klábosenie ale celkom fajn; prístup k bazénu po suchu vcelku dobrý, pri 
mokrej dlažbe horší, prejsť mokrý spod sprchy do bazéna a potom rovnakou 
cestou von som radšej neriskoval; vstup do bazéna po schodíkoch najprv hore, 
potom dole so zábradlím len z jednej strany, jednoduchšie ale priamo do vody 
z vyvýšeného múrika po celom obvode bazéna (viď fotografie v galérii); 
nevýhodou je, že okolo bazéna k dispozícii neboli žiadne lavičky alebo ležadlá;     

 okolie: na rozdiel od interiéru sa za tie roky takmer nezmenilo, veľkým 
bonusom pre mňa bolo, že som mal so sebou skúter, ktorým som sa bezpečne 
dostal tak do centra mesta či na kúpeľný ostrov, ako aj na opačnú stranu po 
hrádzi k lodenici a Sĺňave. 
Záver: Nebyť tej zľavy, do hotela Máj by sme sa zrejme nevybrali, ale na druhej 

strane, bolo nám tam fajn, cítili sme sa tam veľmi dobre. Možno aj preto, že sme si 
tamojší pobyt spred rokov ešte pamätali a že sme teraz na vlastnej koži zažili a na 
vlastné oči videli ten výrazný posun v kvalite služieb a najmä zlepšení vzhľadu 
a funkčnosti všetkých interiérových priestorov, v ktorých sme sa za tých pár dní 
pohybovali. Porovnanie tých dvoch skúseností z rokov 2011 a 2014 s dnešnou 
realitou bolo tiež celkom zaujímavé a z hľadiska našich individuálnych či skupinových 
záujmov a plánov do budúcnosti možno aj celkom užitočné.   

P. S.: Nedalo mi neísť sa pozrieť v meste na hotel Satelit, v ktorom sme za tie roky 
existencie AP  boli suverénne najčastejšie, celkom 18-krát. Hotel bol v čase mojej 
návštevy v strede pracovného týždňa krátko popoludní zavretý a bez života, 
obchodíky, kaviarničky a iné priestory na prízemí zavreté, vysťahované, v lepšom 
prípade s oznamom na zaprášených dverách, že prevádzka sa presťahovala tam 
a tam... Na dverách samotného hotela žiadna informácia o tom, že by bol 
v rekonštrukcii a kedy ho opäť otvoria, vo vnútri blízko zamknutého vchodu ležérne 
stojaci stavbársky rebrík, ale nikoho nikde, žiadny pohyb alebo známka nejakej 
aktivity, a to ani pri pohľade na priečelie hotela a slnkom vysvietené balkóny... vcelku 
smutný pohľad, škoda.    

š&gg 
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Naše rady opustil dlhoročný člen 
Rady Asociácie polio v SR 

Ing. Vojtech Antošovský 

  Česť jeho pamiatke! 

 
 
 

 
 

 

Jazyk - boj proti Alzheimerovi  

Aj keď sa vás to netýka, predsa je dobré vedieť, ako môžete poradiť druhým, lebo 
sa rapídne rozšírilo toto ochorenie a znížil sa vek nástupu Alzheimera. 

Nezabudnite precvičiť každé ráno 

Lekár naučil priateľa cvičenie s jazykom, ktoré je účinné pri znižovaní nástupu 
Alzheimerovej choroby a pomáha znížiť a zlepšiť: telesnú hmotnosť, hypertenziu, 
krvnú zrazeninu v mozgu, astmu, myopiu, zvonenie v uchu, infekciu v hrdle, 
nespavosť. 

Pohyby sú veľmi jednoduché a ľahko sa učia. 
Každé ráno, keď si umyjete tvár, pred zrkadlom urobte nasledujúce cvičenie: 
Natiahnite jazyk a posuňte ho doprava a potom doľava 10-krát za sebou. Od tej 

doby, čo denne začal cvičiť jazyk, došlo k zlepšeniu zachovania jeho mozgu. Jeho 
myseľ bola jasná a produktívna a nastali aj ďalšie zlepšenia:  videl lepšie na diaľku, bol 
bez závratov a vo väčšej všeobecnej pohode, lepšie trávil, cítil sa silnejší a agilnejší. 

 
Poznámky: 

Cvičenie jazyka pomáha kontrolovať a predchádzať Alzheimerovej chorobe. 
Lekársky výskum zistil, že jazyk má spojenie s veľkým mozgom. Keď naše telo 
zostarne a zoslabne, prvým prejavom, ktorý sa objaví, je to, že náš jazyk sa stáva 
tuhým, a tak máme tendenciu sa uhryznúť. Cvičením jazyka stimulujete svoj mozog. 

A vraj to funguje! Žiadne cvičenie nie je zbytočné. Tak trénujme nielen ruky a 
nohy, pre zmenu aj jazyk. Čo ak to zaberie? Treba veriť. 

Prevzaté z mailu jednej našej členky 
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Jubilanti 2023 

65 rokov   
22. 1. Kľúčiková Zlata Bratislava 

7. 4. Benková Helena Košice 
14. 4.  Ogurčáková Anna Spišská Nová Ves 
24. 5.  MUDr. Baranová Zuzana Košice 
14. 6. Hradiská Jana Považská Teplá 

5. 8. Angelovičová Katarína Košice 
7. 9.  Tirpáková Judita Moldava nad Bodvou 

31. 12. Šebian Dušan Zvolen 
   

70 rokov   
9. 1.  Bednárová Monika Levoča 

31. 1.  Lorinčáková Anna Košice 
9. 4. Porembová Anna Prešov 

16. 8.  MUDr. Sláviková Eva Horné Saliby 
4. 10. Hmiráková Anna Myjava 

16. 10. Ing. Barčík Peter Ostrava 
   

75 rokov   
30. 9. Ing. Bartko Ján Košice 

12. 10. Mgr. Uhrínová Marietta Bratislava 
18. 10. Köböl Ján Rimavská Sobota 

6. 11. Staňáková Emília Trenčín 
16. 11. Ing. Dovhun Milan Vrakúň 

   
80 rokov   

27. 2. MUDr. Jankechová Irena Dubnica nad Váhom 
15. 7. Baňasová Elena Milpoš 
22. 9. PhDr. Malá Nadežda Bratislava 
3. 11. Kánová Helena Bratislava 

14. 12. MUDr. Babincová Daniela Bratislava 
   

85 rokov   
20. 10. Porubský Emil Janovce 
30. 10. Varszegiová Mária Košice 

   
98 rokov   

16. 5. MUDr. Pilcová Oľga Liptovský Mikuláš 
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Zloženie Rady Asociácie polio v SR 

Predseda:   Ing. Milan Dovhun  
   Hlavná 64, 930 25 Vrakúň 
                                     Tel.: 031/5694 192, 0903/141 030,  
   e-mail: dovhunmilan@gmail.com  

Podpredsedníčka: Ing. Alica Suchá 
   Na barine 5, 841 03 Bratislava 
   Tel.: 02/6542 7959, 0903/949 136,   
   e-mail: suchaalica@gmail.com 

Tajomníčka:                 gr. 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, 0914/147 653 

Členka:    Ing.  arcela Gašová 
   Narcisová 21, 900 42 Dunajská Lužná 
   Tel.:  0903/186 110,  
   e-mail: gasom@centrum.sk 
 

Kontrolná komisia AP v SR 

Predsedníčka:   Jana Šebianová  
   Novozámocká 2473/3, 960 01 Zvolen 
                                    Tel.: 0908/148 544  
   e-mail: j.sebianova@gmail.com 

Členovia:   Ondrej Mocko 
   Blatná ul. 55/15, Horné Mýto 
   Tel.: 0911/750 357  
   e-mail: anrym799@gmail.com 

   Anna Porembová 
   Švábska 35, 080 05 Prešov 
   Tel.: 0918/460 906 
   e-mail: aporembova@gmail.com  
 
 
 
 

mailto:dovhunmilan@gmail.com
mailto:suchaalica@gmail.com
mailto:a.hmirakova@centrum.sk
mailto:annah589@gmail.com
mailto:gasom@centrum.sk
mailto:j.sebianova@gmail.com
mailto:anrym799@gmail.com
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Všetkým našim členom prajeme  
do Nového roku 2023  
veľa zdravia, šťastia a spokojnosti!  

      Rada AP v SR 
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