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Ctení čitatelia,
každý z Vás si zrejme uvedomuje, že nie je samozrejmosťou narodiť sa zdravý a do 

vhodných životných podmienok. Každému je dané do vienka niečo iné - čohosi viac, čohosi 
menej. A tak sa všetci od seba navzájom učíme a pomáhame si. Členovia OZ Usmej sa na 
mňa si svoje skúsenosti a zážitky vymieňajú s deťmi so zdravotným postihnutím. 

My im dávame možnosti na rozvoj, oni nám dávajú úsmev a vďačnosť. My ich učíme 
aktívnemu tráveniu voľného času, oni nás učia byť úprimnými a tešiť sa z maličkostí. 
My ich učíme zorganizovať si čas a povinnosti a oni nás učia žiť v prítomnom okamihu  
a nezaťažovať sa príliš budúcnosťou.

V tomto vydaní Nevšedníka Vám ponúkame zopár ukážok našej vzájomnej spolupráce  
a rešpektu. Iste uznáte, že máločo zahreje na srdci tak, ako vidieť spokojný, srdečný  
a úprimný úsmev na detskej tvári. Petra Tocíková

dobrovoľníčka OZ Usmej sa na mňa

NAVZÁJOM SA OBOHACUJEME

Už po 15. krát zorganizovalo OZ Usmej sa na 
mňa špeciálny letný tábor pre 49 mentálne, 
sluchovo, zrakovo a telesne hendikepovaných 
detí a mládež v krásnej prírode v hoteli DAM 
v Košickej Belej. O túto veselú chasu sa staralo 
17 dobrovoľníkov z radov členov občianskeho 
združenia ako aj študentov, dokonca aj 
dospelých „výnimočných detí“, ktoré tiež odrástli 

na týchto táboroch.
Ústrednou témou pobytu bola 

Rozprávka o perníkovej chalúpke a 
tomu boli aj prispôsobené všetky 
aktivity. Deti stavali domček, 
maľovali srdiečka na strechu, 
dokonca aj ozdobovali medovníčky, 
ktoré si vopred vlastnoručne 
napiekli. Neodmysliteľnou súčasťou 
boli večerné diskotéky, rôzne hry, 
táborák, nočná hra, dokonca 
aj olympiáda so zaujímavými 
„špeciálnymi“ disciplínami. 
„Snažíme sa prispôsobiť 

program možnostiam našich detí, ale 
zároveň aby bol zábavný a mohli si 
zmerať svoje limity. Preto sme toho 
roku po prvý krát zaradili súťaž Tvrďák 
(niektorí to nazvali aj Drsňák), kde mohli 
súťažiť len tí, ktorí počas celého tábora plnili 
nejaké úlohy. Tiež sa deti veľmi tešili z návštevy 
skautov,“ povedala animátorka Katka Timurová.

PERNÍKOVÁ CHALÚPKA PRE HENDIKEPOVANÉ DETI

Milí priatelia, aj vy môžete pomôcť 
ľuďom, ktorí majú štartovaciu čiaru ťažšiu 
ako ostatní. Bez Vašej pomoci by sme im 
nemohli pomáhať ani my.

Naše údaje, ktoré môžete vpísať do 
daňového priznania sú:

Občianske združenie USMEJ SA NA MŇA
Adresa: Pod šiancom 1H, 040 01 Košice
Právna forma: Občianske združenie
Bankové spojenie:  Tatra banka a.s.
IBAN SK97 1100 0000 0026 2406 4001
IČO: 35558652
DIČ: 2022109507 

Zamestnanci môžu nájsť tlačivá na našej 
stránke www.usmejsanamna.sk, alebo 
priamo na našom koncerte.

2 % - AJ VY NÁS MÔŽETE PODPORIŤ

OZ Usmej sa na mňa pracuje na 
dobrovoľníckej báze. Sme veľmi radi, že  
k nám prichádzajú aj mladí, ktorí by svoj 
voľný čas vedeli venovať svojim záľubám, 
alebo rodinkam. Prinášajú do našej práce 
„čerstvý vietor“ a za to im ´ďakujeme.

Všimli si to aj v Dobrovoľníckom centre 
Košického samosprávneho 

kraja a tri naše animátorky 
Gabika Jánošová, Katka 

Timurová a Peťka 
Tocíková získali titul 
DOBROVOĽNÍČKA 
R O K A  2 0 1 9 . 
Gratulujeme.

DOBROVOĽNÍČKY ROKA 
2019
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Ples pre zdravotne znevýhodnených 
ľudí, ich rodičov, priateľov a všetkých, 
ktorí chceli zažiť nefalšovanú radosť a 
zábavu zorganizovalo OZ Usmej sa na 
mňa už po 13. krát. 

Konal sa 23. 10. 2019 v ŠD na 
Jedlíkovej ulici v Košiciach. Prišlo 
neuveriteľných 216 účastníkov. 

O hudbu sa postarala skupina 
GOGOBAND (kde hrá aj náš člen 
Maroš Kvitkovský) a DJ Steeve SVK 
(Štefan Perháč).

Na tombolu sa plesajúci veľmi tešili. 
Aj toho roku bola veľmi bohatá vďaka 
ľuďom a firmám, ktoré nás podporujú. 

Nádherným úvodným predtančením 
nás potešili vicemajstri sveta v tanci 
na vozíčku Majka Dutková  
s partnerom z Tanečnej školy 
Elegance. Ale aj tanečnice zo 
zoskupenia Šťastná žena nám 
ukázali optimizmus života. No a naši 
taekwondisti ukázali všetkým svoje 
umenie. 

Všetci sa dobre bavili do skorého 
rána a už sa tešia na budúci ročník. 

Celý výťažok z tomboly ako aj 
peniažky z vydraženej torty sme 
venovali  rodine Szelesovej na 
pokrytie časti nákladov spojených  
s akútnou opravou strechy domu.

Aj minulého roku sa 13 výnimočných 
mladých ľudí mohlo vďaka OZ Usmej 
sa na mňa okúpať v mori a stráviť 
spolu nezabudnuteľné chvíle plné 
zážitkov. O týchto hendikepovaných 
mládežníkov sa starali dobrovoľníci  
z občianskeho združenia.  Pre 
viacerých účastníkov to bol prvý 
kontakt s morom, prvá zahraničná 
cesta, alebo prvý krát pobyt bez svojich 
najbližších. Hotel Dražica na ostrove 
Krk v Chorvátsku je už odskúšanou 
destináciou, kde výnimočným deťom 
vytvárajú výborné podmienky na relax. 
Mládežníci okrem kúpania, opaľovania 
a ochutnávania nových jedál mali 
možnosť plaviť sa loďou po krásnych 
zákutiach Jadranu, či obdivovať 
starobylé mestečko Vrbnik.

Vďaka štyrom košickým organizáciám 
mohlo päť mamičiek so zdravotne 
hendikepovaným dieťaťom z Košíc zažiť 
v auguste 8 - dňový letecký pobyt pri 
Čiernom mori v Bulharsku. Vďaka CK 
Ferrotour, Rotary Clubu Košice, príspevku 
od primátora mesta Košice Jaroslava 
Polačeka a Občianskemu združeniu Usmej 
sa na mňa si rodiny s dieťaťom s mentálnym 
a telesným hendikepom mohli splniť pre nich 
nedosiahnuteľný sen. 

Za všetkých účastníkov vyjadrila svoje 
pocity Sandra Zákutná, mamička telesne 
hendikepovanej Dominiky, ktorá okrem 
pobytov v nemocniciach a na liečeniach 
nepozná žiadnu dovolenku. „Do poslednej 
chvíle moja dcéra nedokázala uveriť, že ideme 
k moru. Deň pred odletom mi povedala, že 
sa jej to asi len sníva a uverí, až keď sa dotkne 
mora. Bol to naozaj sen, ktorý sa premenil 
po 20 rokoch na skutočnosť vďaka dobrým 
ľuďom. Zo srdca ďakujem.“

BOZKY SLNKA PRI JADRANSKOM MORI 

KOŠIČANIA POMOHLI SPLNIŤ SNY
Opäť sme mohli vstúpiť spolu do sveta 

výnimočných ľudí, spolu sa zabaviť, 
zamyslieť, jednoducho nabrať nový dych 
a pritom urobiť dobrý skutok na 14. 
benefičnom koncerte Usmej sa na mňa. 
Okrem „výnimočných detí“ nás zabávali 
Peter Paul Pačút - svetoznámy spevák 
skladieb Freddieho Mercuryho, acapella 
Pro Vocals - 5 krásnych dám, ktoré 
bitboxom doprevádzal výnimočný nevidiaci 
hudobník Marco Oros a fenomenálni 
tanečníci ľudových tancov Vlado Michalko  
a Peter Vajda, ktorých poznáte z televíznej 
relácie Zem spieva. Programom sprevádzal 
známy moderátor Janko Žgravčák spolu  
s „výnimočnou“ Monikou Ruščákovou.

Ale čerešničkou na torte boli vystúpenia 
„výnimočných“ umelcov zo Spojenej 
školy na Vojenskej ulici v Košiciach, herci  
zo sociálneho divadla Hopi Hope a nevidiaci 
hudobník a imitátor Marco Oros.

FREDDIE MERCURY 
OŽIL V KOŠICIACH

PLES POMOHOL ZAPLÁTAŤ DIERU NA STRECHE
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ZO ŽIVOTA OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA

OZ Usmej sa na mňa sa rozhodlo dať možnosť 
hendikepovaným mladým ľuďom vyskúšať si 
rôzne remeslá a naučiť sa jednoduché zručnosti 
pod dohľadom odborníkov.

S významnou finančnou pomocou Nadácie 
Volkswagen sme mohli realizovať 10-mesačný 
cyklus remeselných dielní pre zdravotne 
hendikepované deti a mládež. Deti s mentálnym 

hendikepom navštevovali remeselné dielne  
v UĽUVe.

Zároveň sa naši mládežníci mohli zabaviť pri 
výrobe a ozdobe medovníčkov, šití vrecúšok, 
výrobe sviečok, či vyrábaním levanduĺových 
bábik. 

Svoje výrobky predávame na rôznych trhoch, 
ale aj online cez Sashe – dobrý obchod.

Zdravotne hendikepovaní mladí ľudia majú 
veľmi malú šancu zamestnať sa, hoci by boli 
veľmi vďační, keby boli užitoční. Potrebujú však 
jednoduchú prácu a špeciálny prístup.

Preto sme sa zúčastli v septembri na 
Profesia days v Košiciach, kde sme oslovili 
niekoľkých zamestnávateľov. Zapojili sme sa do 
programu Výpomoc so srdcom, ktorú realizuje 

spoločnosť Profesia.
Máme prvé skúsenosti 

uplatnenia „výnimočných“ 
mladých ľudí na voľnom 
pracovnom trhu. 

Na Street Food Festivale 
v Košiciach brigádovali 
hendikepovaní mladí 
ľudia – starali sa o čistotu 
v areáli a rozdávali vôkol 
úsmevy. Pre väčšinu to bola 
prvá pracovná príležitosť 
a chopili sa jej veľmi 
zodpovedne.

Taktiež si veĺmi vážime 
vedenie City hotela Košice, 
ktoré bez zaváhania prijalo 
výzvu. Najprv si vyskúšali 
niektorých a nakoniec si 
nechali Katku, ktorá robí 
chyžnú k obojstrannej 
spokojnosti. Tiež sme 
natrafi l i  na špecifiká 
pri práci s mentálne 
h e n d i k e p o v a n ý m i ,  
s ktorými musíme rátať. 

ŠIKOVNÉ RUKY 

POMOC PRI ZAMESTNÁVANÍ

Zároveň sa nám ozvali ďalšie spoločnosti 
(KOSIT, CURRAPROX), kde na základe 
skúseností, ale aj možností klientov budeme 
pomáhať, aby zvládli byť zamestnanými  
a užitočnými.
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ZO ŽIVOTA OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA

l Napísali sme ich príbehy na portál Ďakujeme.
sk a oslovili natoľko, že Zolkovi a jeho mamke 
sme mohli splatiť časť pôžičky na opravu 
strechy vo výške 743 Eur, Dominika si zo sumy 
500 Eur mohla kúpiť fusak na vozík a zvýšilo 
aj na liečenie, Katke a jej rodičom pomôže 
suma 628 Eur prekonať ťažké chvíle počas jej 
choroby a dvojčatám Martinke a Livke snáď 
pomôže suma 1251 Eur postaviť sa na vlastné 
nôžky.

l V decembri urobili detičky zo ZŠ Kežmarská 
30 zbierku suchých potravín a drogérie. 
My sme ich rozdelili medzi 30 rodín, ktorým 
spríjemnili nielen Vianočné sviatky.

l Zabezpečili sme piecku na drevo a hrniec pre 
rodinku Vysokaiovú. Ďakujeme OC Tesco 
Jazero a Petre Kašeľákovej.

l Pre sluchovo znevýhodnenú Moniku 
Ruščákovú sme získali grant na „načúvacie 
pero“, ktoré jej pomáha pri štúdiu. Ďakujeme 
Nadačnému fomu T-com pri Nadácii Pontis.

l Hendikepovaným študentom v hmotnej núdzi 
sme hradili obedy v školskej jedálni. 

Už tradične sa na konci 
roku chceme pochváliť, čo 
sme všetko urobili a precítiť 
vianočnú atmosféru spolu  
s našimi priaznivcami. Minulého 
roku sa nám to splnilo aj vďaka 
Charitatívnemu vianočnému 
stánku, ktorý nám prepožičal 
ROTARY KLUB Košice. Za dva dni 
sme predali naše výrobky za viac 
ako 1000 Eur. Zároveň samotný 
Rotary Klub robil zbierku pre 
„našu“ Ester, ktorá vyzbierané 
peniažky použije na tak veľmi 
potrebnú rehabilitáciu. Ďakujeme.

O naše krásne výrobky 
sme sa mohli  podeliť aj  
so zamestnancami VSE a Diebold 
Nixdorf Košice.

AJ VĎAKA VÁM POMÁHAME BLÍŽNYM

Podnikať v súčasnosti nie je jednoduché  
a podnikať s otvoreným srdcom je vzácne. 

Vďaka Petrovi Vaľovi zo spoločnosti 
EXIsport má 321 hendikepovaných a sociálne 
odkázaných detí, mladých ľudí a ich rodičov 
nové teplé kožené topánky a čižmičky zdarma. 
K tomu pribalili ešte športové potreby pod 
stromček. Zo vzácneho daru sa potešia klienti 
z OZ Usmej sa na mňa, SPDDD Úsmev ako dar, 
Centrum pre obnovu rodiny Dorka Košice, 
Centrum pre deti a rodiny Svidník, Centrum 
pre deti a rodiny Sečovce – Anjelik a Maják, 
n.o. pre hluchoslepých klientov. Je to obrovský 
dar a v mene všetkých obdarovaných srdečne 
ďakujeme.

TOPÁNKY 
PRE 321 ĽUDÍ

CHARITATÍVNY VIANOČNÝ STÁNOK

Jednou z našich aktivít je aj pomoc rodinám s hendikepovaným 

dieťaťom. Naši členovia v teréne nám prinášajú množstvo príbehov 

a preto sme sa rozhodli ku koncu roka pomôcť. 
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ŠPORT

Náš plavecký oddiel funguje už nepretržite  
9 rokov a v súčasnosti má 8 aktívnych plavcov- 
Lenka Láslofiová, Miška Duchová, Maruška 
Hurbanová, Miloš Krupáš, Janík Greguš, Filip 
Ocelík, Dávid Hajnal a Peter Radi. Tréningy 
prebiehajú 2x týždenne, kde si plavci osvojujú 
správne plavecké techniky a zlepšujú svoju 
kondíciu a výkonnosť. Aktívne sa zúčastňujeme 
aj plaveckých súťaží v rámci Slovenska aj  
v zahraničí.

Rok 2019 sme zahájili pre nás najvýznamnejším 
plaveckým podujatím. Vďaka Špeciálnym 
olympiádam Slovensko dostali  Miška 
Duchová, Maruška Hurbanová a Miloško 
Krupáš príležitosť reprezentovať Slovensko na 
Európskom šampionáte plavcov s Downovým 
syndrómom v meste Southampton vo Veľkej 
Británii. Bola to pre nich obrovská česť, ale aj 
nesmierna výzva. Okrem špičkových výkonov 
v bazéne museli zvládnuť aj náročné cestovanie 
do Londýna, presuny v rámci mesta aj do miesta 

konania súťaže. Táto výprava bola pre nich testom 
samostatnosti, spoľahlivosti aj zodpovednosti  
a zvládli to na výbornú. V konečnom  resumé 
si Miška aj Maruška domov doniesli po 1 zlatej  
a 1 bronzovej medaile, Miloško získal bronz  
a pekné 4.miesto. Gratulujeme.

Hneď ďalší víkend sa konali 13. Majstrostvá 
Slovenska Špeciálnych olympiád v Trenčíne, 
ktorých sa zúčastnilo 6 plavcov a celkovo priniesli 
5 zlatých, 4 strieborné, 2 bronzové medaile  
a 2 štvrté miesta. 

Koncom apríla sme sa zapojili do IX. ročníka 
medzinárodných plaveckých pretekov 
zdravotne znevýhodnených s účasťou 
zahraničných pretekárov pod záštitou 
predsedu Košického samosprávneho kraja 
Ing. Rastislava Trnku v Košiciach , z ktorého si 
naši traja plavci odniesli 3 zlaté a 1 bronz.

Po prázdninách  naši plavci absolvovali 3-dňové 
sústredenie v Drienici, ktoré finančne podporila 
Nadácia ČSOB.  Cieľom sústredenia bolo dostať 

sa po 2-mesačnej prestávke opäť do formy pred 
jesennou časťou sezóny. 

V októbri sme sa v plnej zostave zúčastnili Veľkej 
ceny primátora mesta Trenčín a Majstrovstiev 
SR plavcov s Downovým syndrómom. Tu sa 
darilo hlavne našim dievčatám, Lenka Láslofiová 
bola dokonca vyhlásená za najlepšiu plavkyňu 
súťaže. Celková bilancia 3 zlaté, 9 strieborných  
2 bronzové medaily.

Na záver roka sme ešte absolvovali Pohár 
Špeciálnych olympiád v Bratislave, kde sa opäť 
naši plavci nestratili a umiestnili sa na popredných 
miestach so ziskom 3 zlaté, 7 strieborných  
a 4 bronzové medaily. Maruška bola vyhlásená 
v kategórii žien za vicemajsterku šampionátu.

Plaveckú prípravu i účasť na súťažiach podporila 
Nadácia EPH a nadačný fond Telekom pri 
nadácii Pontis. Ďakujeme.

ÚSPEŠNÁ PLAVECKÁ SEZÓNA

CYKLISTIKA:
2. Majstrovstvá Slovenska 

Špeciálnych olympiád v cyklistike 
sa konali na automobilovom okruhu 
v Orechovej Potôni v septembri 
a naše združenie reprezentoval 
premiérovo Samko Dečo, ktorý 
získal dve strieborné medaile na 
tratiach 5 a 10 km. Blahoželáme!

LYŽOVANIE:
Začiatok roka patril Národným 

pretekom špeciálnych olympiád 
v bežeckom a zjazdovom lyžovaní  

v Monkovej doline, na ktorých 
sa po prvý krát zúčastnili aj 
športovci Usmej sa na mňa v 
troch disciplínach. V zjazdovom 
lyžovaní nás reprezentovali 
Katka Kostelníková so ziskom 
2 strieborných medailí a Samo 
Dečo so ziskom 2 bronzových 
medail í .  V bežeckom 
lyžovaní Lenka Láslofiová 
z ísk ala  2  str ieborné  
a 1 bronzovú medailu. V 
behu na snežiciach nás 

zastupoval Janík Greguš so 
ziskom 1 striebra.

ATLETIKA:
V júni sa v Košiciach konali  

M a j s t r o v s t v á  S l o v e n s k a 
Špeciálnych olympiád v atletike 
kde nás zastupovalo 7 športovcov 
v rôznych atletických disciplínach. 
Celkový zisk 3 zlaté, 4 strieborné 
a 3 bronzové nenecháva nikoho 
na pochybách o kvalite našich 
zverencov. Blahoželáme Lenka 
Láslofiová, Maruška Hurbanová, 
Miška Duchová, Samko Dečo, Miloš 
Krupáš, Dávid Boček a Dávid Hajnal.

BOWLING
Raz za dva týždne 

sa naši mládežníci 
s t r e t á v a j ú  n a 
b o w l i n g o v ý c h 
p o p o l u d n i a c h  
s Darinkou. Veľmi ich 
to baví a tešia sa na to.  
V júni sme zorganizovali 
1. bowlingový turnaj 
Usmej sa na mňa, ktorý 
vyhral Patrik Ides.

TRIATLON
Samko Dečo sa stal súčasťou 

triatlonovej štafety NESS triatlonu 

ŠPORTOVÉ ČRIEPKY:

29.6.2019, 
kde zastupoval cyklistickú sekciu  
a zvládol to mimoriadne dobre.
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ŠPORT

Naša športovkyňa Katka Kostelníková sa  
v januári 2020 zúčastnila na otvorených 
národných hrách Špeciálnych olympiád pre 
mentálne znevýhodnených športovcov vo 
švajčiarskom Villarse. 

Špeciálne olympiády – Special Olympics sú 
svetovou organizáciou, ktorá slúži na športové 
aktivity mentálne znevýhodnených športovcov. 
Majú vyše 50-ročnú tradíciu, keď ich v roku 1968 
založila Eunice Kennedy Schriver, sestra bývalého 
amerického prezidenta JFK a prvé hry sa konali v 
Chicagu. Majú svoje letné a zimné hry, podobne 
ako klasické olympiády.

Na tomto veľkom medzinárodnom podujatí sa 
medzi 700 športovcami nestratila ani športovkyňa 
z Košíc, ktorá tvorila súčasť 11-člennej slovenskej 
výpravy. Súťažila v alpskom lyžovaní – v slalome 
a obrovskom slalome. Darilo sa jej výborne, keď  
v kvalifikácii mala v obrovsko slalome 13.  
a v slalome 17. najlepší čas spomedzi 120 lyžiarov. 
Po rozdelení do výkonnostných divízii si domov 
doniesla jednu bronzovú medailu a jedno štvrté 
miesto. 

Katka bola po celú dobu dojatá, lebo prvý 
krát v živote zažívala úspech na takom veľkom 
podujatí. Cítila sa ako Petra Vlhová a to jej už 
nikto nevezme. Na tomto podujatí sa zúčastnili 
pozvané reprezentácie zo siedmich krajín, a to 

okrem Švajčiarska aj z Estónska, Luxemburska, 
Holandska, Monaka, Talianska, San Marína a 
Slovenska. 

Ďakujeme Špeciálnym olympiádam 
Slovensko za ich záslužnú prácu.

Už onedlho sa zúčastnia naši športovci 
Národných zimných hier na Štrbskom Plese. 
OZ Usmej sa na mňa sa im postaralo o kvalitné 
tréningy pod vedením odborníkov na Jahodnej.

Keď v roku 2018  tréner z Ilyo taekwondo ŠKP 
Košice Pavel Ižarik prišiel  s myšlienkou trénovať 
naše „deti“ boli sme vďační, že sa im opäť rozšíria  
možnosti. V letnom tábore nám pripravili 
program, kde sa naši mladí oboznámili s týmto 
športom. A tak sa v septembri začali pravidelné 
tréningy. Zúčastnili sa niekoľkých súťaží  
a v máji 2019 sa stretli na prvom sústredení 
na Plejsoch. V lete sa náš oddiel zúčastnil 
letného Ilyo Campu , kde si našli nových 
kamarátov a boli si vzájomným obohatením. 
 V októbri tréneri zorganizovali  
1. celoslovenské sústredenie 
para taekwondistov, kde 
bola veľmi dobrá atmosféra 
medzi špor tovcami aj 
trénermi. 

V Budapešti sa konala 12. 10. 
2019 medzinárodná súťaž 
Hungarian Open Poomsae, 
kde si svoje sily zmeralo 199 
pretekárov z 32 klubov z 12 
krajín. Súťaže sa zúčastnili 
aj naši dvaja para športovci 
pod vedením trénera Jána 
Kopčíka, ktorí podali veľmi 
dobré výkony a obaja boli v svojej kategórii  
P 20 úspešní. Katka Kostelníková si odniesla 
striebro a Peter Bičkoš svoju kategóriu 
vyhral, keď sa mu podarilo poraziť tretieho z ME.  
V novembri 2019 si opäť preverili svoje 
schopnosti na domácej pôde, kde boli úspešní.

V decembri boli dvaja naši športovci 

nominovaní na Majstrovstvá Slovenska  
v Snine. Obidvaja boli v svojich kategóriách veľmi 
úspešní, Adriána Bérešová získala striebro  
a Peter Bičkoš sa stal majstrom Slovenska. Na 
slávnostnom ukončení roka a vyhodnocovaní 
najlepších športovcov  klubu Ilyo Taekwondo  
za rok 2019 boli Adriána Bérešová a Peter Bičkoš 
ocenení ako Cvičenec roka USNM TKD 2019 a 
Peter Bičkoš získal aj ocenenie Športovec roka 
Poomse 2019. Celý klub USNM získal ocenenie 
za najsnaživejších cvičencov klubu.

V januári sa na Plejsoch konal galavečer 
Slovenskej asociácie taekwondo, kde sme mali 
svojich zástupcov. V rámci celoslovenského 
taekwonda získal Peter Bičkoš ocenenie 
Hendikepovaný športovec roka 2019  
v kategórii P20 Senior a USNM získalo 
ocenenie Športový kolektív roka 2019.

Aby naši taekwondisti mohli dôstojne 
reprezentovať a trénovať, dostal naše 
občianske združenie dotáciu z Úradu 
vlády vo výške  4000 Eur na nákup 
reprezentačného oblečenia – súpravy, tričká  
a bundy ako aj pomôcok na trénovanie – lapy  
a vesty. Srdečne ďakujeme.

Ani tohoročný košický maratón nemohol byť 
bez účasti usmievavých bežcov. Okrem tradičných  
20 účastníkov minimaratónu sme prvý krát 
postavili aj štafetu v zložení Vladko Hudák 
(nevidiaci) s navádzačom Martinom Kočim, Tibor 
Dezso, Katka Timurová a  Romana Vargová. 

Okrem toho sme boli súčasťou projektu Bež 
so srdcom. Kresba našej downíčky Alicky 
Truskovej sa stala námetom pre bežecké tričko, 
ktoré sa predávalo v rámci maratónskeho 
Expa. No nemenej sme ta tešili aj z výťažku  
z programu, ktorí nám venovali niektorí 
bežci pri registrácii – vybehali nám 2095 Eur. 
Ďakujeme.

TAEKWONDISTI SÚ NAJLEPŠÍ

NAŠA LYŽIARKA VO SVETE 

DOTÁCIA PRE VÝNIMOČNÝCH 
ŠPORTOVCOV

NA MARATÓNE SME 
BEŽALI SO SRDCOM


