

8


file_0.png

file_1.wmf

  OČKO 3/2023, marec - Mesačník pre nevidiacich a slabozrakých občanov Nitrianskeho regiónu,
Krajské vydanie. Vďaka podmienkam vytvoreným Mestom Nitra vydáva KR a ZO  ÚNSS Nitra, v SINA Nitra n.o. Nedbalova/17
949 11 Nitra,  0911 328 921, 0911 328 922, hovoriaciweb.sk hovoriaciweb@gmail.com, FB nevidiaci a slabozrakí v Nitre

Obsah
HYPERLINK \l "_Toc128659489" Významné zmeny v ÚNSS	1
HYPERLINK \l "_Toc128659490" Objednajte si Dúhu	3
HYPERLINK \l "_Toc128659491" Zdaňovanie výkonu osobnej asistencie a iné	3
HYPERLINK \l "_Toc128659492" Veľkonočný turnaj v Qarde	3
HYPERLINK \l "_Toc128659493" Pozvánka ručné práce	4
HYPERLINK \l "_Toc128659494" Na Veľkú noc do Podhájskej	5
HYPERLINK \l "_Toc128659495" Pobyt v Chorvátsku 2023	5
HYPERLINK \l "_Toc128659496" Čaj u pána Senátora	7
HYPERLINK \l "_Toc128659497" Poradenské dni Krajského strediska ÚNSS Nitra	7
HYPERLINK \l "_Toc128659498" Smútočné oznámenie	8
HYPERLINK \l "_Toc128659499" Klubové aktivity v Nitre	8
HYPERLINK \l "_Toc128659500" Klubové aktivity v Nových Zámkoch	8
HYPERLINK \l "_Toc128659501" Klubové aktivity v Šahách	8



Významné zmeny v ÚNSS
V dňoch 2. - 3. decembra sa uskutočnil v Bratislave 9. zjazd ÚNSS. V Očku č.12, ktoré bolo distribuované len v rámci ZO Nitra, sme už informácie priniesli, keďže toto 3. číslo bude zaslané členom ÚNSS v celom Nitrianskom kraji, ešte sa k zjazdu vrátime. Vedenie ÚNSS sa výrazne omladilo. Po 32 rokoch skončil na jej čele Branislav Mamojka. Za nového predsedu zjazd zvolil Jána Podolinského, nevidiaceho inštruktora IT z Košíc, prvou podpredsedníčkou sa stala Timea Hóková, vedúca oddelenia sociálnej rehabilitácie Úradu ÚNSS v Bratislave. Branislav Mamojka ostal vo funkcii podpredsedu spoločne s Michalom Tkáčikom, ktorý vedie Slovenskú autoritu pre Braillovo písmo pri SKN M. Hrebendu v Levoči. Vo funkcii predsedníčky Ústrednej kontrolnej komisie zotrvala Edita Križanová, členka novozámockej organizácie.  
Zjazd schválil aj Stanovy ÚNSS s viacerými novými ustanoveniami. Zrovnoprávnil základné organizácie a kluby, ktoré môžu mať aj celoštátnu pôsobnosť, člen ÚNSS môže byť vo viacerých ZO a kluboch súčasne. V jednej je kmeňovým, v ďalších môže byť tzv. hosťujúcim členom, členské príspevky však musí platiť ako kmeňový, tak i hosťujúci člen. Zrušil Krajské zhromaždenia a upravil zloženie Krajských rád, funkčné obdobie výborov základných organizácií predĺžil na 4 roky. Dochádza k lepšiemu prepojeniu organizačných zložiek s Úradom ÚNSS a zvýšeniu podielu na rozhodovacích procesoch ÚR ÚNSS, teda členov organizácie. Ústredná rada bola rozšírená o riaditeľku a troch ďalších pracovníkov úradu. ÚR súčasne vytvára pracovné skupiny, s ktorými oddelenia úradu budú úzko spolupracovať. Podrobnejšie o zmenách budeme informovať na členských schôdzach, alebo sa o nich môžete dočítať v našom časopise Dúha.  S novým predsedom ÚNSS sa stretneme na zasadnutí Krajskej rady ÚNSS v Nitre v stredu 15. marca. 
Objednajte si Dúhu
V prvom čísle nášho dvojmesačníka sa okrem noviniek, ktoré priniesol 9. zjazd ÚNSS, dozviete, že telefón s Corvusom nájdete v Telekome aj v tomto roku, prečítate si  aj o novej hre pre nevidiacich Labyront , tiež ako hrajú nevidiaci na kurtoch tenis, čo robiť, aby si oči po celom dni odpočinuli a ďalšie zaujímavosti. Časopisov, ktoré sú zdarma, nie je veľa a hodnotných, takých už prakticky niet. Za Dúhu sa platí len poštovné, pokiaľ chcete mať doma papierový výtlačok. Braillská a elektronická verzia sú bezplatné. Objednať si môžete Dúhu na adrese duha@unss.sk, alebo nám zavolajte na jedno z tel. čísel uvedených v hlavičke Očka a objednávku Vám vybavíme.
Zdaňovanie výkonu osobnej asistencie a iné
Dočítate sa na www.unss.sk. Nájdete tu aj článok o vzťahu dôchodku a bezvládnosti i pozvánku pre stredoškolákov, ktorí sa pripravujú k štúdiu na Vysokej škole. 
Veľkonočný turnaj v Qarde
3. ročník Veľkonočného turnaja v Qarde (stolová hra pre nevidiacich) sa uskutoční v sobotu 1.apríla 2023 v spoločenskej miestnosti strediska SINA Nitra, n.o. na Nedbalovej 17. Registrácia účastníkov je od 9:00 hod., otvorenie turnaja o 10:00 hod. Účastnícky poplatok (platí i sprievodca), v ktorom sú zahrnuté obed, káva, minerálka a ceny pre víťazov, je 5 €, platí sa pri registrácii. Budeme však nekompromisní v používaní klapiek prakticky nevidiacimi, slabozrakými a vidiacimi hráčmi. Pravidlá hry sú jednoduché. Ide skôr o relax, ktorý je však veľmi dobrý na precvičenie hmatu a vytvára dobrú náladu. Kto zasadne ku hre, musí základné pravidlá poznať, preto
v soboru 11. marca o 10:00 hod.
si v rámci klubového stretnutia môžu prísť vyskúšať hru aj začiatočníci. Prihlásiť do turnaja sa môžete do pondelka 27. marca 2023, na tel. čísle 0911 328921 p. Zbranek, alebo mailom na adrese hovoriaciweb@gmail.com. 
Pozvánka ručné práce
Po minuloročných pozitívnych ohlasoch na stretnutie tvorivých krúžkov Základných organizácií plánuje KR aj v tomto roku  stretnutie, na ktoré vás srdečne pozývame 25.mája 2023 o 9:00 hod. v priestoroch SINA Nitra, n.o. na Nedbalovej 17 v Nitre.
Cieľom stretnutia bude vzájomná výmena tvorivých nápadov a postupov ručných prác vhodných pre ľudí so zrakovým postihnutím.
Keďže v tomto roku nebudeme stretnutie financovať zo žiadneho projektu, prosíme účastníkov, aby si so sebou priniesli hotové výrobky na prezentáciu svojej činnosti, ale aj materiál na tvorenie. Krajská rada ÚNSS Nitra zabezpečí účastníkom obed a preplatí náklady na cestovné.
Kapacita projektu je 30 účastníkov. Za každý krúžok, alebo ZO ÚNSS sa môžu zúčastniť 4 osoby, v prípade kapacitných možností po konzultácii aj viacerí účastníci. 
Na Veľkú noc do Podhájskej
ZO Nitra organizuje pobyt v penzióne Fontána v Podhájskej od 5. do 11. apríla 2023 (od stredy do utorka).
Počet dní je možné si upraviť podľa záujmu, ale v stredu budeme z Nitry organizovať spoločný odchod a v utorok spoločný návrat. Ubytovanie je v 2-lôžkových izbách s kúpeľňou, WC, TV, chladničkou, rýchlovar. kanvicou. Fontána je vzdialená cca 400 m od termálneho kúpaliska (1 hodinový vstup na kúpalisko 6 €, ZŤP 4 €, deti od 3 -15 r. 3 €, za ďalšie hodiny sa vstupné násobí). Priamo v penzióne sa nachádza reštaurácia, ktorá je otvorená aj pre verejnosť. Stravovanie v penzióne nie je povinné, avšak ľahko dostupné, takže každý účastník si môže sám vyskladať cenu pobytu podľa počtu dní a rozsahu stravy. Cena nocľahu je 18,-€ na osobu a noc, raňajky (švédske stoly) 6,- €, večera 8,50 €. Raňajky stačí objednať deň vopred, večere na celý pobyt je potrebné si prihlásiť hneď pri nástupe. Kto si večere nenahlási, môže prísť do reštaurácie ako bežný hosť, ale vtedy už nemá garantovanú cenu z polpenzie 8,50 €. Pre zjednodušenie uvádzame prehľadnú tabuľku:
6 nocí/7 dní bez stravy – 108 €, 
5 nocí/6 dní bez stravy – 90,-€
6 nocí/7 dní s raňajkami – 144 €, 
5 nocí/6 dní s raňajkami – 120,-€
6 nocí/7 dní s polpenzia  – 195 €, 
5 nocí/6 dní s polpenzia–162,50,€
Hláste sa na t. 0911 328921 p. Zbranek- prosím, obratom. 
Pobyt v Chorvátsku 2023
Po minuloročných  dobrých skúsenostiach sme sa aj tento  rok rozhodli  pokračovať  v zorganizovaní pobytov v Chorvátsku. V tomto roku to bude v penzióne KLEK na pobreží Crikvenickej riviéry. Termín -  9 - 18.jún,  v cene 440 € je zahrnutá doprava, uvítací  drink, 7x ubytovanie, 7x stravovanie – polpenzia, pobytová taxa, autobusová doprava, služby delegáta, chorvátsky večer, hudobný večer. Penzión sa nachádza  priamo pri jednej  z najkrajších pláží pobrežia, neďaleko centra mesta – len cca 250 m od hlavného námestia. Pláže s jemným bielym štrkom a štrkopieskom a pláže s upravenými  betónovými  plochami na slnenie s pohodlným vstupom do mora  po schodíkoch, sa nachádzajú priamo pred penziónom.   Ďalšie pláže po pobreží / cca 4km pláží/ sú vybetónované plochy na slnenie, štrkovité, skalnaté.  V blízkosti  penziónu  - reštaurácie je trh s ovocím, pekáreň, market, lekáreň, pošta. Penzión je po čiastočnej rekonštrukcii.  
Vybavenie: recepcia, fast food,  jedáleň, priestor na spoločné posedenia.  Izby:  vkusne zariadené  2, 3 - lôžkové izby a family  izby pre 4 osoby, každá izba  obsahuje  kúpeľňu s wc,  klímu, wifi, televízor, chladničku.    
Stravovanie:  polpenzia, raňajky  formou bufetu, večera formou bufetu s obsluhou.    
Odchod autobusu - piatok vo večerných hodinách, príchod v nedeľu v ranných hodinách. 
Nástupné miesta na dopravu :  Považská Bystrica – Dubnica nad Váhom – Bánovce nad Bebravou – Topoľčany – Nitra  - Trnava – Bratislava        
Pobyty je možné si objednať aj individuálne v iných termínoch. Záujemcovia sa môžu hlásiť u p. Oľgy Držíkovej na t. 0911 328922, olga.drzik@gmail.com, ktorá im poskytne  bližšie informácie.  
Čaj u pána Senátora
Hra Ivana Stodolu v naštudovaní divadla Zrakáč s hosťujúcimi umelcami Emíliou Vašáryovou a Jánom Galovičom v modrom salóniku SND v Bratislave sa uskutoční v stredu 24. mája. Záujemcovia hláste sa, prosím, u p. Držíkovej na tel. 0911 328922 a to obratom, nech stihneme lístky zabezpečiť. Februárové a marcové predstavenia boli vypredané v januári v priebehu jedného týždňa. Cena vstupenky je 7,- €, držiteľ preukazu ŤZP=3,50 €. Začiatok je o 19:30 a hra trvá 2 hodiny. Posledné vlaky do Šale, Nových Zámkov a Levíc odchádzajú 22:04 hod., návštevníci z iných ZO si budú musieť zorganizovať individuálnu dopravu alebo nocľah. V prípade záujmu väčšieho počtu členov zo ZO Nitra, zabezpečíme mikrobus.
Poradenské dni Krajského strediska ÚNSS Nitra 
KS ÚNSS, Nedbalova 540/17, pondelok, 8:00 – 12:00, štvrtok 8:00 – 15:00 hod., tel. 0905 469649, 037/7418115, email: unss.nitra@unss.sk
Šaľa, Nemocničná 1- len po telefonickej dohode, prvý pondelok v mesiaci 8:30 – 12:00 hod., tel. 0905 469649
Nové Zámky, Hlavné námestie 7, bývalý dom Odborov, prvý piatok v mesiaci 8:30 – 12:30 hod. tel. 0911636421
Zlaté Moravce, Denné centrum, Mojmírova 6,druhý pondelok v mesiaci 9:00 – 12:00 hod., tel. 0911636421
Topoľčany, Pribinova 14, prvý pondelok v mesiaci 9:00 – 13:00 hod., tel. 0911636421
Komárno, ul. J.Husa 1 – len po telef. dohode, druhý utorok v mesiaci 8:30 – 13:00h., tel. 0949 272 205
Levice, Poľná 6, Kancelária SČK, 1. posch., prvá streda v mesiaci 8:00 – 12:00 hod., tel. 0949 272 205
Šahy, J. Kráľa 5, prvý utorok v mesiaci 9:30 – 13:00 hod., tel. 0949 272 205
Smútočné oznámenie
1. februára nás navždy opustila dlhoročná aktívna členka ZO ÚNSS Nitra pani Anna Vöröšová. Z tohto sveta odišla v tichosti po dlhších zdravotných ťažkostiach vo veku 88 rokov. S Aničkou sme sa rozlúčili na cintoríne v Nitre -Mlynárciach  5. februára 2023.
Klubové aktivity v Nitre
Skúšky skupiny RADOSŤ - každý pondelok o 9:30 h.
Tvorivé dielne krúžku RADKA - každý štvrtok o 9:30 h. 
Kondičné cvičenie – každú stredu o 15:30 h.
Klubové aktivity v Nových Zámkoch
Krúžok ručných prác Hanka aktuálne rieši klubové priestory
Klubové aktivity v Šahách
Ženám ZO ÚNSS sveta žiť, 7. marca  oslávia v klube dôchodcov MDŽ , 2. mája tamtiež Deň matiek. Členskú schôdzu pripravujú na 4. apríla a na 6. júna si naplánovali besedu Pes priateľ človeka. Začiatky vždy o 10:00 hod. Bližšie informácie u predsedníčky p. Valérie Čákyovej na tel.0902 170187 
Očko 3/2023 – spracoval Josef Zbranek 

