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ÚVOD 
 
 
Občianske združenie Centrum Naša chalúpka vzniklo 15.decembra 2017 - z iniciatívy 

rodičov detí a mladých ľudí so zdravotným postihnutím ako odpoveď na neutešujúcu situáciu 

v meste Partizánske. Nebola tu možnosť kam svoje dieťa s ťažkým zdravotným 

znevýhodnením začleniť do spoločnosti.  
 
 

Poslanie, ciele, vízia... 
 
Hlavným poslaním a cieľom nášho združenia je chrániť a presadzovať záujmy a práva 

zdravotne postihnutých členov. Stretnutia našej organizácie zvyknú byť aj s rodičmi, lebo 

považujeme za potrebné pracovať s rodinou a aj oni potrebujú povzbudenie aj začlenenie. Je 

dôležité, aby sa neuzatvárali pred priateľmi, ale nadväzovali kontakty s tými, ktorí sa dokážu 

navzájom pochopiť.  
       Našou víziou je dopomôcť týmto ľuďom a ich rodinám zaradiť sa do spoločensky 

zmysluplného a plnohodnotného života v spoločnosti bez ohľadu na ich mieru zdravotného 

postihnutia a to prostredníctvom pestrej ponuky aktivít a terapií.  

Pracujeme s ľuďmi so širokým spektrom postihnutia od detskej mozgovej obrny až po 

autizmus, ktorých dôsledkom je vo väčšine prípadov kombinované viacnásobné postihnutie, 

mentálne aj telesné. Vzhľadom na rôzny stupeň a mieru postihnutia, ako aj množstvo 

pridružených limitov vyplývajúcich z diagnóz týchto ľudí, je prístup ku každému 

individuálny. To znamená, že sa snažíme odhaliť ich silné stránky aj oblasti, v ktorých 
potrebujú podporu v  rámci svojich fyzických a mentálnych možností a hľadáme tak možnosti 

ako by prežili svoj život čo najkvalitnejšie. Usilujeme sa, aby každý hodnotil svoj život cez 

zmysluplné aktivity, s vedomím prijatia a s optimistickým pohľadom do budúcnosti. Našim 

zámerom je podporovať týchto ľudí v tom, aby v čo najväčšej miere využívali možnosť žiť 

bežným, nezávislým spôsobom života, o ktorom môžu sami rozhodovať.  
Okrem rozvíjania medziľudských vzťahov, kultúrno-spoločenských a športových 

činností sa  v komunite venujeme ergoterapii - tvorivým dielňam. Výrobe hračiek z ponožiek 

a látok. Hlavným cieľom ergoterapie je odpútať pozornosť človeka so zdravotným 

znevýhodnením od seba samého a jeho ochorenia, udržať dobrú duševnú pohodu, nadviazať 

vzťahy v rámci kolektívu a vyplniť mu voľný čas. 
Stretávame sa spolu, organizujeme výlety, grilovačky, navštevujeme múzeá aj 

kúpaliská, biliárd, alebo ideme len tak na pizzu. 
Usporiadali sme napríklad výlet, aby si náš člen, ktorý má už 25 rokov a je vozíčkar, vyskúšal 

prvý raz cestu vlakom. Bol to pre neho naozaj veľký zážitok. 
Je dôležité priniesť do života členov komunity systematickú prácu, ktorá je pre nich 

prijateľná. Jedným z najlepším spôsobov integrácie ľudí so znevýhodnením je práca, no našim 

členom ich zdravotný stav neumožňuje pracovať. Títo ľudia si vyžadujú špeciálnu 

starostlivosť aj 24 hodín denne, sú odkázaní na pomoc ostatných členov rodiny, majú výrazne 



 

 

limitované šance samostatne fungovať, potrebujú špeciálne zdravotné pomôcky a bez pomoci 
inej osoby sa nezaobídu. 

 

Naše aktivity v roku 2018:  
Dňa 16.03. 2018  
Sme sa spolu s rodičmi zúčastnili vzdelávacieho semináru v Banskej Bystrici  na pozvanie 
 
Marcely Konrádovej Václavkovej na tému: Posuň sa v živote i v práci pre občianske 

zdrauženia a pre ľudí so zdravotným znevýhodnením  
Hlavným cieľom ktorého bolo umožniť kompletný súbor teoretických aj praktických 

informácií o tom, ako sa posunúť v živote aj v práci, ako sa opätovne začleniť na otvorený trh 

práce, prípadne ako uskutočniť zmenu. Kurz bol určený jednotlivcom aj štatutárom, ktorí 

potrebujú zosúladiť svoj súkromný aj pracovný život, rozvíjať svoje činnosti a pod.  
Kurz bol určený pre zamestnancov ktorí cítia, že chcú robiť niečo iné, čo momentálne robia, 

bol určený aj pre vedúcich pracovníkov, pre manažérov, ktorí majú na starosti riadiť 

pracovníkov. Skrátka pre všetkých, ktorí majú potrebu dosahovať lepšie výsledky, 

organizovať svoje aktivity a takisto zosúladiť svoj súkromný a pracovný život. Zámerom bolo 

ukázať zúčastneným ako uspieť na prijímacom pohovore, ako pracovať s emóciami, 
motiváciou, vedieť si pripraviť podnikateľský plán aj pri rozhodnutí podnikať.  Štatutárom 

občianskych združení kurz priniesol posun v písaní grantov, v príprave projektov ako aj 
orientovať sa v legislatívnych procesoch. 

 



 

 

 
Ďakujeme za kurz skvelej lektorke PhDr. Marcelke Václavkovej Konrádovej, MBA, cert. 

Mgmt. riaditeľke o. z. Prístav nádeje 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
04. 04. 2018 
Stretli sme sa pri plánovaní našich ďalších aktivít v Bystičanoch. Robili sme si plány čo 

budeme podnikať v tomto roku. Každý pridal svoj nápad, kam by sa chcel ísť pozrieť v rámci 
aktivít Centra Naša chalúpka, o.z. Uvidíme čo sa nám splní v priebehu roka. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

19.04. 2018  



 

 

Zúčastnili sme sa výstavy obrazov 
Kataríny Valachovej Subyovej vo 
výstavnej siene v Mestskej 
Umeleckej Agentúre 
v Partizánskom. Obrazy sa nám 
veľmi páčili, bolo sa načo pozerať. 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------  

20.04. 2018 

Stretli sme sa v našej obľúbenej pizzérii, ktorú radi navštevujeme u JUMBA. Pochutili sme si 
na milovanej pizzi a spoločne sme zagratulovali nášmu členovi Andrejovi k narodeninám. 
Andrej sa slávnostne obliekol a tešil sa na toto stretnutie. Objednal tiež pre ostatných nápoje 
a oslava mala veľký úspech. Dosť sme sa nasmiali a po oslave sme sa premiestnili do centra 
mesta do cukrárne na zmrzlinu, či zákusok. Deň sme ukončili na hádzanárskom zápase 

v športovej hale, kde sme boli povzbudzovať naše hádzanárky. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

24.04. 2018 
Boli sme na návšteve v Novom Meste nad Váhom, navštíviť našich priateľov z o.z. NAŠE 

POZNANIE, ktorí pracujú s ľuďmi postihnutými autizmom. Vzájomne sme si vymenili 

zaujímavé informácie a zoznámili sme sa s veľmi milými ľuďmi, ktorí sa tiež ako aj my snažia 

zvyšovať kvalitu života ľuďom so zdravotným znevýhodnením. Dostali sme krásne darčeky, 

ktoré sami s láskou vyrábajú. Strávili sme s nimi veľmi pekný a príjemný deň a tešíme sa na 

ďalšiu spoluprácu a stretnutie s nimi. 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

26.04.2018 
 Predsedníčka nášho o.z. Centrum Naša chalúpka, Mgr. Marta Ondrišejeová sa zúčastnila 

v Bratislave v priestoroch Rady pre poradenstvo v sociálnej práci seminára s názvom 
„Východiská a podmienky hodnotenia kvality poskytovaných sociálnych služieb v SR“, pod 
vedením lektora PhDr. Miroslava Cangára, PhD. Stále sa snažíme zlepšovať a posúvať 

dopredu, aby sme pomohli ľuďom so zdravotným postihnutím začleniť sa, lebo sme 

presvedčení, že spoločnosť sa ochudobňuje o rozmer ľudí, ktorí sú odtláčaní na okraj 

spoločnosti, keď im vytvoríme priestor, tak my budeme obohatení. Je potrebné meniť svet na 

lepší, ľudskejší a hodnotnejší. Jedným z cieľov nášho o.z. Centrum Naša chalúpka je 

založenie a prevádzkovanie Domova sociálnych služieb ambulantnou službou pre ľudí so 

zdravotným postihnutím. Preto mi bolo cťou sa zoznámiť s Doc. PhDr. Slavomírom Krúpom, 
PhD, ktorý stál v 70-tich rokoch pri zrode prvých denných stacionárov pre deti so ZP na 
Slovensku. 



 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

30.04. 2018 
Zúčastnili sme sa spolu s rodičmi v mestskej galérií v Topoľčanoch prekrásneho koncertu. 

Pozvanie sme dostali od našej priateľky Alenky z konzervatória Dezidera Kardoša 

z Topoľčian. Nádherné piesne z českých muzikálov, ktoré zaspievala sa všetkým veľmi páčili.  

Na koncerte účinkovali ešte ďalší dvaja študenti, ktorí nádherne hrali na trúbke. Koncert mal 

veľký ohlas medzi našimi členmi, ktorý majú veľmi radi hudbu. Na konci zaznel veľký aplauz. 

Po koncerte sme sa išli osviežiť zmrzlinou a posedieť si chvíľu v cukrárni. Večer sme 
zaspávali s pocitom nádherného kultúrneho zážitku. 

 

 

03.05.2018 
S našimi členmi aj s kamarátom sme sa pustili do vypletania košíčkov z pedigu. Každý si 

vybral tvar, ktorý sa mu najviac páčil a chlapci sa pustili do práce. Práca im išla od ruky bolo 

vidno, že ich to veľmi bavilo. Precvičili si prsty v rámci ergoterapie a mali zo seba dobrý 
pocit, že aj oni niečo dokázali, vytvorili. 



 

 

. 

 

04.05.2018 
Navštívili sme TECHNICKÉ MÚZEUM AUTOMOBILOV V NOVÁKOCH. V tomto 
súkromnom múzeu sme objavili nádherné exponáty a technické skvosty. Obdivovali sme 
technickú zručnosť a zmysel pre eleganciu našich predkov. Videli sme tam motoristické 
unikáty, desiatky historických motocyklov československej, slovenskej a zahraničnej výroby, 

ale aj veterány osobných a nákladných áut, či traktory. Po múzeu nás previedla pani 
sprievodkyňa a porozprávala nám zaujímavosti o niektorých exemplároch. Chlapcom sa páčil 

červený kamión a starý model sanitky pri ktorých sme sa aj odfotili. V ďalšej hale sme videli 

veci zo socializmu, ktoré poznali skôr narodení, videli sme tam hračky, kuchynské náradie, 

písacie stroje, oblečenie, bicykle... Po prehliadke nám sprievodkyňa povedala, že sa snažia 
svoju zbierku stále rozširovať. Cestou domov sme sa zastavili na zmrzlinu v Zemianskych 
Kostoľanoch, kde sme aj zablahoželali nášmu členovi Marošovi k narodeninám. Dnešný výlet 

sa všetkým náramne páčil a budeme sa tešiť na budúci rok, radi sa tam znovu vrátime. 

 



 

 

 

 

 

   

 

11.05.2018  

Stretli sme sa s priateľmi na pizzi u Jumba. 



 

 

 

23.05.2018 

Predsedníčka Centra Naša chalúpka, o.z. sa zúčastnila semináru „Východiská a podmienky 
hodnotenia kvality poskytovaných sociálnych služieb v SR“ v Bratislave s lektorom PhDr. 
Miroslavom Cangárom, PhD. 

22.05. 2018 

V jeden nádherný slnečný deň sme sa vybrali do Turčianskych Teplíc, navštíviť nášho priateľa 

Peťka, ktorý tam bol ubytovaný so svojou maminou na liečebno - rehabilitačnom pobyte. 

Cesta autom nám rýchlo ubiehala, rozprávali a plánovali sme si kam pôjdeme na výlet počas 

leta. Po zvítaní sa sme sa vybrali na obhliadku mesta Turčianske Teplice, pretože niektorí tu 

boli po prvý krát. Vybrali sme si reštauráciu, v ktorej sme sa spoločne naobedovali a po obede 
sme si dali vynikajúcu zmrzlinu. Poprechádzali sme sa po parku, kde sme našli naozaj 

originálne lavičky s neobyčajnými bočnicami a tiež nádhernú fontánu, pri ktorých sme sa 
spoločne aj odfotili. Po prechádzke sme neodolali a sadli sme si v reštaurácií na vynikajúcu 

kávičku. Nakoniec sme sa rozlúčili a pobrali sme sa pomaly domov. Po ceste sme sa zastavili 
na Budiši po minerálnu vodu, kde sme sa aj osviežili. Všetci sme boli spokojní s príjemne 
prežitým dňom so svojimi priateľmi. 

 



 

 

 

 

 

30.05. 2018 

Zúčastnili sme sa prehliadky Renesančného kaštieľa v Zemianskych Kostoľanoch, ktorú nám 
vybavila naša priateľka Danka. Sprevádzala nás veľmi milá pani, ktorá nám porozprávala 

o rode Kostolányovcov. Popozerali sme si kaštieľ, ktorý prešiel pred časom rekonštrukciou 

interiéru a aj exteriéru. Videli sme tam nádherné obrazy, parožie, kroje, staré fotografie 
a starodávne kuchynské náradie. Veľmi sa nám páčila aj obradná sieň, kde sme si mali 
možnosť pozrieť aj obrazy z Bojnického zámku, ktoré mal tento kaštieľ momentálne 

zapožičané. Trpezlivá pani sprievodkyňa nám zodpovedala na všetky naše zvedavé otázky 
a dohodli sme sa, že sa stretneme pred Vianocami, keď sa bude v kaštieli  konať vianočný 

jarmok. Po prehliadke sme sa išli naobedovať do blízkej reštaurácie a potom sme sa  
poprechádzali v parku Renesančného kaštieľa. Oddychovali sme na lavičkách a zhovárali sa 
s našimi priateľmi Ľubošom a Dankou. Plánovali sme ďalšie akcie kam sa z Našej chalúpky 

nabudúce vyberieme. 
Ďakujeme Danke, že nám vybavila peknú prehliadku kaštieľa. Večer sme zaspávali s pocitom, 
že sme sa zase niečo nové dozvedeli. 



 

 

 
 

 
 

31.05.2018 

Ďalšia výborná akcia Centra Naša chalúpka, o.z. v Športcentre DUKAS. Vďaka pánovi 
Jurajovi Krasulovi sme mali možnosť zúčastniť sa bowlingu. Skvelý personál nám po privítaní  
spustil bowlingové dráhy a vysvetlil spôsob hry. Hneď sme si túto hru obľúbili, lebo je pri nej 

veľká zábava. Kvalitný bowling, chutné jedlo a nápoje, určite prídeme aj nabudúce 



 

 

 

07.06. 2018 

Tento nádherný slnečný letný deň nás pozvala mama nášho kamaráta, pani Beláková na ich 
chatu vo Veľkých Uherciach. Pripravila nám pohostenie hamburgery a bublaninu s čerešňami, 
ktoré nám náramne chutili. Keď sme sa posilnili zahrali sme si badminton a šípky. Neskôr 

sme si urobili prechádzku popri priehrade. Keď sme sa vrátili išli sme si opekať slaninku 
a špekačky. Deň nám veľmi rýchlo ubehol v kruhu priateľov a pobrali sme sa pomaly domov.  

ĎAKUJEME pani Belákovej za pozvanie a skvelé pohostenie.  

 

13.06.2018 

Zúčastnili sme sa koncertu na Súkromnom konzervatóriu Dezidera Kardoša v Topoľčanoch. 

Ďakujeme za pozvanie kamarátke Alenke, ktorá tiež vystupovala spolu so svojim pedagógom 

v spoločnom duete. Mali sme možnosť vidieť, ale hlavne počuť skvelé spevácke talenty tejto 
školy, ktoré sa nám predviedli počas koncertu. Veľmi sa nám páčilo vystúpenie týchto 

talentovaných študentov. Veľmi radi sa sem vrátime aj na budúce. 

 



 

 

 

17.06.2018 

Prijali sme pozvanie od riaditeľky o.z. Prístav nádeje Marcelky Václavkovej Konrádovej na 
športovú akciu s názvom „Človeče nehnevaj sa, Zvolen zahraj sa“. Spolu sme pomáhali 
prekonať slovenský rekord v počte ľudí, ktorí hrajú túto hru. Hrala sa centrálna veľká hra na 

hracom plátne, kde figúrky boli ľudia - živé človeče a klasická stolná hra. Do hry sa mohli 
zapojiť deti, dospelí, seniori aj ľudia so zdravotným postihnutím. Hra je univerzálna, vedia ju 
hrať všetci a dá sa pri nej dobre zabaviť. Zámerom tejto hry bolo aj začleňovanie ľudí so 

zdravotným postihnutím so spoločnosti. Chlapcom sa na dnešnom výlete veľmi páčilo 

a tešíme sa, lebo aj naše občianske združenie bude organizovať tiež podobné podujatie aj 

v Partizánskom. Po prekonaní rekordu sme sa odfotili s našou hostiteľkou a zastavili sme sa 
najesť v blízkej reštaurácií. Po ceste domov zo Zvolena bola dobrá nálada, lebo sme mali 
kopec zážitkov aj fotiek a samozrejme dobrý pocit, že aj naše o.z. Centrum Naša chalúpka 

prispelo k prekonaniu slovenského rekordu v počte ľudí hrajúcich  hru „Človeče nehnevaj sa.“ 

 ĎAKUJEME za pozvanie. 

 

 



 

 

 

20.06.2018 

Urobili sme si výlet na Nitrianske Rudno. Bolo pekné počasie a preto sme sa poprechádzali 
popri priehrade. Chlapci si zobrali aj stolnú hru „Človeče nehnevaj sa „ a po minulej akcií vo 
Zvolene mali chuť aj na tomto výlete si zahrať. Navštívili sme neďalekú reštauráciu kde sme 

si objednali našu obľúbenú pizzu. Po jedle sme sa ešte poprechádzali a pobrali sme sa pomaly 
domov. Bolo už neskoro keď sme sa vrátili, ale prežili sme pekný výlet na ktorý budeme dlho  

spomínať.  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 

 

25.06. 2018 

Členovia nášho združenia spolu s ďalšími občanmi mesta Partizánske sme sa na námestí 
zvítali s pánom Petrom Káčerom - správcom nadácie TA3, ktorý aj napriek svojmu vlastnému 
handicapu pomáha ostatným ľuďom v podobnej situácii. Naši chlapci využili možnosť odfotiť 

sa s ním a zároveň mu poďakovať za to, čo všetko robí pre ľudí so zdravotným postihnutím.  

 

 

25.06. 2018 

Naši chlapci z Centra Našej Chalúpky s kamarátom Peťkom sa zúčastnili pilotného projektu 

s názvom "Ľudia navzájom bez bariér", ktorý sa uskutočnil v spolupráci s Tescom 

Partizánske. Jedným z hlavných projektových zámerov bolo, aby si aj ľudia so zdravotným 

postihnutím mali možnosť vyskúšať, ako sa pracuje v skutočnom zamestnaní. Tak málo ľudí 

vie o svete ľudí so zdravotným postihnutím, keď sa ich bližšie nedotýka. Aj oni sa snažia dať 

svojej existencii zmysel, cítiť sa užitoční, potrební a AKCEPTOVANÍ. Majú veľké srdce a 
čistú lásku pre každého. Žiaľ, každý vidí iba ich diagnózu. Na fotkách je vidieť ich nadšenie 
a hrdosť v ich očiach. 

Touto cestou sa chceme poďakovať pani riaditeľke Tesco Partizánske pani Martine Klenkovej 

za pomoc a ochotu pri realizácii projektu. Zároveň ďakujeme aj zamestnancom za ich ochotu 
zúčastniť sa tohto projektu. 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

25.06 – 30.06.2018  

V Partizánskom sa uskutočnil TÝŽDEŇ ZDRAVIE, do ktorého sa zapojili aj chlapci 

z Centra Našej chalúpka, o.z.  

27.06. 2018 

Zapojili sme sa do charitatívnej kampane DEŇ RADOVANA KAUFMANA, kde 

absolvovaním krátkej trate sme vyjadrili podporu onkologicky chorým pacientom a umocnili 
sme myšlienku Radovana Kaufmana, zakladateľa kampane šíriť prostredníctvom športu 

a pohybu osvetu o prevencii a liečbe rakoviny. Stretli sme sa tam aj odfotili s Jánom 
Riapošom, Adamom Ďuricom a Simou Martausovou.  

 

 



 

 

 

10.07. 2018 

Zúčastnili sme sa aj s našimi priateľmi výletu v Prievidzi. 
Tento projekt sme zorganizovali, aby si člen nášho združenia Maroš Vitázek mal možnosť 

prvý krát v živote vyskúšať cestu vlakom. 
Maroš má 27 rokov, má zdravotné postihnutie - je vozíčkar. Cestu vlakom si Maroš aj ostatní 

veĺmi užívali. Po príchode sme si pekný deň spríjemnili prechádzkou po námestí, posedeli 
sme si v kaviarni pri dobrej kávičke, samozrejme sme sa stihli aj odfotit a ako vždy, všetko 
toto v dobrej nálade. Aj takto sa snažíme napĺňať ciele nášho združenia a začleňovať ľudí so 

zdravotným postihnutím do spoločnosti a v konečnom dôsledku, aby žili nezávislý a kvalitný 

život... 

 



 

 

 

 

13.07. 2018 

Boli sme na návšteve pozrieť nášho kamaráta Lukáška, ktorý žije v Domove sociálnych 

služieb v Púchove - Nosice. Veľmi milo sme boli privítaní nielen personálom, ale aj 

samotnými klientmi tohto zariadenia. Veľmi oceňujeme profesionálny prístup personálu, 

ktorý bol ochotný a s úsmevom a s trpezlivosťou nám odpovedal na všetky naše otázky. Boli 

sme si pozrieť aj námestie Púchova, kde sme sa aj odfotil a boli sme sa naobedovať. Výlet sa 
každému páčil a boli sme šťastný, že sme po dlhšej dobe opäť videli nášho kamaráta. 



 

 

 

24.07.2018 

Zúčastnili sme sa výletu do dedinky Horná Dolná. Mali sme super zážitok, lebo televízia 

Markíza tam akurát natáčala nové časti obľúbeného seriálu a stretli sme tam aj známych 
hercov.  

 

 

 

 

 



 

 

02.08.2018 

Zúčastnili sme sa grilovačky v Malých Uherciach. Ďakujeme mamine nášho člena  Andreja, 

pani Ľubke Rapkovej, že nás pozvala a pripravila pre nás pohostenie. 

  

08.08. 2018 

Boli sme sa kúpať na kúpalisku v CHALMOVEJ.  

 

21.08.2018 

Urobili sme si výletík pri okrasných rybníkoch na REMATE. Nachádzajú sa v malebnom 
prostredí medzi Kremnickým pohorím a pohorím Vtáčnik. Bolo tam nádherné prostredie, 

dobré jedlo a mali sme tam možnosť vidieť aj zvieratká koníky, husy, bažanta.... 



 

 

 

17.09.2018 

Zúčastnili sme sa vo Zvolene Biatlonu, ktorý bol zameraný nielen pre ľudí so zdravotným 

postihnutím, ktorý bol súčasťou Regionálnych olympíjskych hier a projektu Šport bez limitu 
Pozvaní sme boli riaditeľkou  o.z. Prístav nádeje Marcelkou Václavkovou Konrádovou. 
Členovia našej chalúpky sa veľmi tešili, lebo tam získali aj medaile. Samozrejme sme využili 

možnosť  ochutnávky bryndzových pirohov, ktorých symbolickým poplatkom sme podporili  
chod o.z. Prístav Nádeje. 

 



 

 

 

 

16.09. 2018 

Navštívili sme celkom nové bezbariérové inkluzívne ihrisko vo Zvolene. Vzniklo vďaka 

projektu Marcele Konrádovej Václavkovej riaditeľke o.z. Prístav nádeje. 

 

 

  



 

 

 

21 – 22.09. 2018 

Zúčastnili sme sa na Radničkinych trhoch v Bratislave na Primaciálnom námestí. Prišli sme 

sem odprezentovať naše výrobky, ktoré spolu vyrábame. Prezentácie v Bratislave sa zúčastnili 

aj Maroš s Andrejom z nášho združenia. Chlapci s veľkou pýchou prezentovali výrobky 
okoloidúcim ľuďom a tešili sa každej pochvale, ktorú dostali. Večer o 18 hod. sa konal 
galaprogram v Primaciálnom paláci, kde sa vyhodnotili najkrajšie a najkreatívnejšie výrobky. 

Po galaprograme sme boli pozvaní na menšie občerstvenie, kde sme sa stretli aj s Patríciou 
Jariabkovou a jej dcérou Miškou. Na druhý deň ráno pršalo, no to nám aj tak nepokazilo dobrú 
náladu. Organizátori podujatia si na záver prichystali pre všetkých parádne prekvapenie a to 

v podobe bubnovej šou CAMPANA BATUCADA. Atmosféra z ich predstavenia bola úžasná 

a všetkým sa ich predstavenie veľmi páčilo. V poobedných hodinách sme sa potom rozlúčili  
(Andrej si tam našiel aj nového kamaráta s ktorým si aj dopisuje) a pobrali sme sa domov. Už 

teraz sa tešíme* na budúci ročník. 

 



 

 

 

06.10.2018 

Centrum Naša chalúpka, o.z. uskutočnilo svoje prvé veľké charitatívno-spoločenské podujatie 

s názvom "Živé človeče nehnevaj sa pre Partizánčanov". Toto podujatie sa konalo vďaka 

podpore z Komunitného participatívneho rozpočtu mesta Partizánske, ktorý umožňuje 
občanom spolurozhodovať o využití časti prostriedkov z rozpočtu mesta hlasovaním. Zvíťazil 

aj náš projekt, ľudia mu vyjadrili podporu posielaním SMS správ. Cieľom tohto nášho 

podujatia bolo spojiť nielen všetky generácie, ale hlavne búrať predsudky voči ľuďom so 

zdravotným znevýhodnením a ukázať, že aj títo ľudia potrebujú a chcú sa zapájať do 

spoločenského života ako všetci ostatní. Chceli sme poukázať na nový, inovatívny spôsob 

integrácie ľudí so zdravotným znevýhodnením formou hry, kde sme kládli dôraz na prepojenie 
svetov zdravých a zdravotne znevýhodnených ľudí, na vzájomné spoznávanie a zbližovanie 

sa. Podujatie sa konalo od 14 - 17. hod., počas ktorých sa na hracom plátne zahrali dve hry 

„Živé Človeče nehnevaj sa“ kde figúrky boli osoby a popritom sa hrala klasická stolná hra 
„Človeče nehnevaj sa“ spolu na 8 stoloch. Do podujatia sa zapojili dobrovoľníci z radov 

rodičov, ale aj našich známych, či ďalších rodinných príslušníkov. Popri tomto podujatí si 
Naša Chalúpka pripravila aj svoje výrobky – košíčky z pedigu a zvieratká z textilu. Toto 
zaujímavé a pekné podujatie prišiel podporiť aj pán primátor Božik, ktorý vyzdvihol a ocenil 
našu snahu dať príležitosť ľuďom so zdravotným znevýhodnením a začleňovať ich do 
spoločnosti. Po ukončení obidvoch hier na hracom plátne sa rozdali medaile a sladkosti 
víťazom. V tejto hre nebol nikto porazení, pretože aj pre štvrté miesto sme mali pripravenú 
medailu a sladkosť ako poďakovanie za účasť. Bez ocenenia neobišli ani hráči, ktorí si zahrali 

stolné "Človeče, nehnevaj sa". O 17 hod. už boli pripravení naši priatelia, študenti 

Súkromného konzervatória Dezidera Kardoša z Topoľčian, ktorí nám zaspievali zopár svojich 
nádherných piesní. Podujatie "Živé človeče nehnevaj sa pre Partizánčanov“ aj koncert našich 
priateľov sa  všetkým páčilo a už teraz sa tešíme na ďalšie podobné podujatia .Nakoniec by 
sme sa ešte chceli poďakovať naším sponzorom firmám REKUK a MIKROSTEP pri výrobe 

tričiek a medailí. Chceli by sme tiež povedať veľké ĎAKUJEME mestu Partizánske, že sme 
mali príležitosť takéto podujatie pripraviť a tiež sa poďakovať aj Súkromnému konzervatóriu  

Dezidera Kardoša v Topoľčanoch za krásny koncert, ktorý si pripravili pre toto podujatie. 
A v neposlednom rade ĎAKUJEME aj rodičom a našim šikovným dobrovoľníkom, ktorí nám 
na tomto podujatí veľmi pomohli.  



 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

10.10. 2018 

 Už po druhý krát chlapci z Centra Našej chalúpky 🏡sa zúčastnili projektu s názvom "Ľudia 

navzájom bez bariér" v spolupráci s Tescom Partizánske. Cieľom ktorého bolo, aby si naši 

členovia mali možnosť vyskúšať, ako to je v skutočnom zamestnaní. Aj tento projekt 

dokazuje, že kde je vôla, tam je cesta..... 
Všeobecný pohľad na osoby s hendikepom v spoločnosti je cez chorobu(postihnutie), ktorý 

vyvoláva obmedzenia a prekážky, ktoré tvoria bariéru žiť "normálnym spôsobom života". 

Takýto pohľad už sám o sebe prináša negatívne myslenie v hľadaní sebauplatnenia (neviem, 

nedokážem, nemôžem). Našou snahou je prinášať opačné vnímanie, nie cez chorobu, ale cez 

zdravie a tu dochádza k pozitívnemu vnímaniu, čo vedie k hľadaniu sebauplatnenia (čo viem 

urobiť, čo chcem urobiť, akým spôsobom to urobím). 
ĎAKUJEME riaditeĺke Tesca pani Martine Klenkovej aj ostatným pracovníkom a našim 

dobrovoĺníkom za pomoc s realizáciou projektu. Taktiež đakujeme za televízor, ktorý pani 
riaditeľka darovala našej organizácií. 



 

 

 

 

18.10.2018 

Stretli sme sa znovu na bowlingu v DUKASE. Pozvali sme si aj našich priateľov zo 

zaniknutého o.z. Prvosienka. Títo úžasní ľudia nám veľmi pomohli pri zbierke z Ligy za 

duševné zdravie. Atmosféra bola úžasná, všetci si akciu chválili. Zároveň by sme sa chceli 

poďakovať pánovi JURAJOVI KRASULOVI, že nám umožnil zahrať si s priateľmi bowling. 

ĎAKUJEME aj prispievateľom na zbierke.  



 

 

 

05.11. 2018 

Zúčastnili sme sa predstavenie s názvom PODPORA v Súkromnom konzervatóriu Dezidera 
Kardoša. Išlo o tanečné predstavenie, ktorým tanečníci vyjadrovali svoje pocity. Predstavenie 

bolo krásne, zanechalo v nás veľa hlbokých dojmov. Ďakujeme za skvelý umelecký zážitok. 

 

 

 

11.11. 2018 

 Zúčastnili sme sa benefičného koncertu pre nášho Peťka. Vystupovali skupiny ASPERO, 

DUO MUZIKA, DAVID BAND bez nároku za honorár. Výťažok bol venovaný Peťkovi na 

úpravu.motorového.vozidla..Bola.skvelá.nálada.aj.atmosféra. 
ĎAKUJEME usporiadateľom Unisportu, účinkujúcim aj tým, ktorí prispeli a pomohli Peťkovi 

aj jeho maminke Janke. 



 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 



 

 

21.11. 2018 

Prijali sme pozvanie do galérie v Topoľčanoch na koncert VEČER ROMANTICKÝCH 

MELÓDIÍ, kde účinkovali Zuzana Gáliková, Alena Dušová, Tomáš Hodál.  

Ďakujeme za pozvanie priateľke Alenke a pravdaže aj účinkujúcim za krásny kultúrny 

zážitok. 

  

 

- - - -- - -- - -- - -- - -- - -- - - 

30.11. 2018 

Stretli sme sa v pizzérií u JUMBA, aby sme oslávili Andrejove meniny. Bola príjemná 
priateľská atmosféra.  

 



 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

01.12. 2018 

 V našej organizácií sa venujeme okrem iného aj výrobe hračiek z textilu aj z ponožiek, 

ale tiež košíčkov z pedigu. Pred Vianocami sme ich prezentovali na Vianočnom trhu 

v Zemianskych Kostoľanoch. Ku každej hračke sme darovali grátis ekologické vrecúško 

zdarma. Cítili sme sa tam príjemne. Prišiel nás pozrieť aj Mikuláš c čertom. Naši chlapci 

dostali od od anjelikov balíčky so sladkosťami. Na trhu sme tiež videli rôzne výrobky 

(koláčiky, oblátky, vianočný punč, dekoratívne vianočné predmety, sviečky...)  

ĎAKUJEME  našim chlapcom za pomoc s prezentáciou našich výrobkov. 

 



 

 

 

 

04.12. 2018 

Stretli sme sa v obchodnom centre LAUGARÍCIO v Trenčíne s našimi priateľmi z o.z. Naše 

poznanie z Nového mesta. Spoločne sme sa odfotili pri vianočnej výzdobe. Navzájom sme 

zoznámili niektorých členov z nášho združenie s novými priateľmi z Nového Mesta. Potom 
sme si spolu posedeli v príjemnom prostredí reštaurácie, kde sme sa aj spoločne najedli. 



 

 

Vymenili sme si s nimi vzájomné skúsenosti. Niektorí členovia si v obchodnom centre 
nakúpili vianočné darčeky pre svojich blízkych.  

 

12.12. 2018 

Pred Vianocami sme sa zúčastnili koncertu, ktorý pripravili študenti hudobno – dramatického 
odboru Súkromného konzervatória Dezidera Kardoša v Toplľčanoch z triedy Marcela 
Chropuvku. 

Ďakujeme za skvelé podujatie. 

 

13.12. 2018 

Zúčastnili sme sa prezentácie našich výrobkov na Vianočných trhoch v Partizánsko. Počas 

troch dní sme sa snažili ukázať širokej verejnosti, že aj ľudia s hendikepom sú šikovní a vedia 
vyrábať pekné výrobky na ktoré sú hrdí a páčia sa aj ostatním. Aj títo ľudia sa chcú cítiť a byť 

v spoločnosti prospešní. Prezentovali sme zvieratká z ponožiek a z textilu aj košíčky 

z peddigu. Na trhoch počas troch dní pomáhal hlavne náš člen Andrej. Hneď ráno pomáhal 

povykladať tovar z krabíc na pult. Mal nesmiernu radosť, keď zákazníci pochválili naše 

výrobky. Každé jedno zvieratko sa snažil dať zákazníkom do darčekového vrecúška, ktoré 



 

 

sme dávali grátis spolu s vizitkou našej organizácie.  Zákazníkom sa naše výrobky veľmi 

páčili, lebo hlavne ovečky sme predali všetky a bolo potrebné ich ešte dovyrábať na 

objednávku, aby si každý našiel pod stromčekom svoj darček. 

 

 

15.12. 2018 

Oslávili sme výročie vzniku o.z Centrum Naša chalúpka, spojen s vianočnou oslavou 

a darčekmi. 

A je to tu .....Veľká vďaka všetkým tým, čo nás podporovali i podporujú, bez vás ba sme to 
nezvládli. 

Tešíme sa .  

Otvorme sa zázrakom aspoň v tomto predvianočnom čase a buďme k sebe milí LEN TAK 
A STÁLE......... 



 

 

 

 

 



 

 

 

16.12. 2018 

Boli sme pozvaní riaditeľkou o.z. Prístav Nádeje Marcelkou Konrádovou Václavkovou na 

charitatívnu akciu s vianočným obdaqrovávaním do Banskej Bystrice. Cítili sme sa tam 

vynikajúco, stretli sme tam úžasných a silných ľudí. ....Pána Hraška, ktorý je veľmi empatický 
človek s veľkým srdiečkom. Bola tam príjemná vianočná atmosféra, za ktorú vďačíme pani 

hostiteľke Marcelke, ktorá úžasne všetko zorganizovala aj napriek tomu, že čelí vážnym 

zdravotným problémom.  

Srdečne ďakujeme za pozvanie na toto predvianočn milé stretnutie. 

 

 

23.12. 2018 

Všetkým našim členom, priaznivcom, priateľom, známym, návštevníkom  nášho združenia aj 

našej Fb. stránky prajeme krásne Vianoce a príjemné prežitie sviatkov.  

Zároveň Vám chceme poďakovať za Vašu priazeň, ktorú ste nám prejavili počas roka, 

ĎAKUJEME a veľmi si to vážime! Tento rok bol náročný, ale zároveň sme sa o kúsok 



 

 

posunuli vpred, za čo sme nesmierne vďační. Svoje myšlienky sa snažíme upriamiť na svoje 

ciele a sny, na ktorých nám záleží. 

Tešíme sa na Vás aj v Novom roku, do ktorého Vám zo srdca prajeme všetko dobré! 

CENTRUM NAŠA CHALÚPKA, O.Z. 

Nebojíme sa ísť vlastným smerom za tým, čo naozaj chceme. 

 


