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Milí čitatelia,
sme veľmi radi, že sa budeme môcť stretávať spolu aj tento rok prostredníctvom nášho
newslettra a pevne veríme, že nielen touto formou, ale aj osobne pri spoločne organizovaných
podujatiach a akciách podporujúcich našich telesne hendikepovaných občanov.
Newsletter sme sa rozhodli upraviť, takpovediac preobliecť do nového šatu. Dúfame, že túto
zmenu uvítate a čítanie bude o to príjemnejšie.

LEGISLATÍVA
Väčšina okresných aj krajských miest poskytuje až polovičnú úľavu na dani z bytov a stavieb
občanom s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP).
Pozrite si náš súhrn spomínaných úľav na dani pre občanov ŤZP. (Zdroj: Pravda)

z

REPORTÁŽNE OKIENKO
Staňte sa naším redaktorom!
Tešíme sa na Vaše články vhodné na uverejnenie do nášho newslettra. Námety, témy, články,
fotografie posielajte na adresu: silvia.jurasova@avsluzby.sk.

PRÍBEHY ZO ŽIVOTA
Alena Kánová – viacnásobná slovenská paralympionická medailistka
Alenu Kánovu pripútal osud na invalidný vozíček po automobilovej nehode už
ako 14-ročnú. Energie má však na rozdávanie. Venuje sa cestovaniu nielen ako
stolnotenistka, ale často ráz cestuje i sama. Na vozíčku zvládla dokonca aj cestu
do základného tábora pod Mount Everestom.
Alena Kánová sa podľa jej slov rozhodla všetky svoje medaile venovať. „ Žiadna
nich nepatrí len mne, ale všetkým, ktorí mi na ceste k nej pomáhali.“

Vľavo víťazka dražby Klaudia Valušková, vpravo prezidentka Ligy proti rakovine Eva Siracká
Vydražená čiastka bude použitá na financovanie projektu „Ubytovacie zariadenia -„náhradný domov“ pre
rodičov detských onkologických pacientov z celého Slovenska, hospitalizovaných v dôsledku choroby
v DFNsP – Bratislava – Kramáre.
„Podporte aj Vy tento projekt, spôsob sa vždy nájde. Stačí ochota, snaha, kreatívnosť a hlavne dobrý úmysel pre
krásny humánny cieľ. Veď staré známe KEĎ DÁŠ, AJ DOSTANEŠ, sa v plnom rozsahu v mojom súkromnom aj
pracovnom živote naplnilo.“ Klaudia Valušková.

Alena Kánová drží v ruke
víťaznú bronzovú medailu z
paralympiády v Aténach 2004.

Alena Kánová

POZÝVAME VÁS
KULTÚRNE A SPOLOČENSKÉ PODUJATIA
MDD v špeciálnej škole v Novej Bani
jún 2013
Športový deň v SZTP
jún 2013
Žilina bez bariér
jún 2013

Autonovo, a.s.
Autonovo, a.s.
AUTOCENTRUM - Minárik, s.r.o.

PREDAJNÉ A SERVISNÉ AKCIE
Jarná servisná akcia
Letná servisná akcia
Jarná servisná akcia
Jarná servisná akcia
Jarná servisná akcia

marec 2013
jún 2013
marec, apríl 2013
marec 2013
marec 2013

AUTO VALUŠEK, s.r.o.
AUTO VALUŠEK, s.r.o.
AUTOCENTRUM – Minárik, s.r.o.
Autonovo, a.s.
PO CAR, s.r.o.

ŠPORTOVÉ PODUJATIA
Jarné hry v detskom centre
300/4=SPOLU
Abilympiáda Zemplínska Šírava

apríl 2013
jún 2013
jún 2013

Autonovo, a.s.
AUTOCENTRUM – Minárik, s.r.o.
PO CAR, s.r.o.

Pripravované akcie budeme vždy aktualizovať podľa doby vydania newslettra. Akcií rôzneho charakteru
máme pre Vás pripravených oveľa viac. Veríme, že na mnohých z nich sa budeme môcť spolu stretnúť
a stráviť tak príjemné chvíle, či už na kultúrnom podujatí alebo pri príležitosti športovej akcie.

