
 

 

 
  

  
17. 10. 2013, Bratislava  
Tlačová správa – celoslovenské stretnutie členov OMD v SR 2013 
 
Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR organizuje v piešťanskom hoteli Sĺňava 
celoslovenské stretnutie členov.  

Stretnutie, ktoré sa uskutoční od 17. – 20. októbra 2013 sa organizuje pravidelne 
každý rok.  Je špecifické tým, že sa ho zúčastní až 45 ľudí odkázaných na pohyb elektrickým 
vozíkom, čo je až tretina z celkového počtu! 

Pre týchto účastníkov je pripravený bohatý program, zameraný na poskytnutie 
špecifických informácií, oddych, kultúru a posilňovanie vzájomnej svojpomoci.  
Prvý deň sa začína večerou a po nej sa účastníci zoznámia patrí predstaveniu činnosti 
združenia OMD v SR v roku 2013. Večer bude patriť kabaretu, , ktorý zahrá bez nároku na 
honorár. 

Už v piatok od 9.00 – 13.00 privíta účastníkov pobytu, ale aj iných návštevníkov 
Výstava kompenzačných pomôcok, na ktorej sa predstaví desať najväčších firiem 
dovážajúcich na Slovensko kompenzačné pomôcky.  

Prezentovať sa bude aj firma, vyvíjajúci počítačový program na hlasové diktovanie do 
počítača, či firma ponúkajúca úprav pre ľudí ŤZP. Počas výstavy budú sociálni poradcovia 
organizácie poskytovať sociálne poradenstvo.  

Popoludní, od 15.00 – 17.30 sa začne Workshop o osobnej asistencii. Prednášateľmi 
sú špecializovaní poradcovia OMD v SR. 

Počas spoločenského večera všetkým zaspievajú a zahrajú Ferkovci, muzikanti hrajúci 
ľudovú hudbu z celého Slovenska. 

Sobotný deň bude patriť Dystrolympiáde – turnaju v boccii, lúšteniu krížoviek, 
osemsmerioviek, sudoku, žolíkovém turnaju a turnaju v biliarde. Milovníci pekných vecí si 
môžu prezrieť Výstavu výrobkov členov organizácie a priniesť svoje veci na obľúbený Blšák. 
Sobotný večer začne divadelnou klasikou „Rómeo a Júlia“ v netradičnom prevedení 
divadelno - improvizačnému súboru “Kapor Na Scéne“ zo Žiliny. Večer sa ukončí tombolou, 
výťažok ktorej dystrofici venujú na charitatívne účely, na pomoc ľuďom v núdzi mimo členov 
organizácie. 

Všetci umelci vystúpia bez nároku na honorár. 
  
Tento projekt finančne podporili:  
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Slovenská katolícka charita, Respect Slovakia 
s. r. o., Copy Office s. r. o. 
Nepokryté náklady sme uhradili zo získaných 2% z daní  fyzických a právnických osôb. 
Cenami do súťaží Dystrolympiády prispeli firmy:  
Vínne pivnice Svätý jur, Krajčírovič - Chowaniec, s. r. o., Glamour Slovakia, a. s., RBV, s. r. o., 
Henkel Slovensko, s. r. o., Vydavateľstvo Slovart, a. s., Café Luxor, TIMED, s. r. o., a členovia 
OMD v SR 

  



 

 

Kontakt: 
Mgr. Andrea Madunová, 0948 046 671 
Predsedníčka 


