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tlačová správa
takmer 70 ľudí s telesným postihnutím vrátane tých s najťažšími telesnými postihmi - vozičkárov a ťažko 
chodiacich, ich asistentov a rodinných príslušníkov z celého Slovenska sa v priebehu týždňa od 26. júla 
do 2. augusta 2019 už tradične zišlo v stredisku Kamenec na zemplínskej šírave. v príjemnom bezbarié-
rovom areály Wellness Hotela Chemes tu počas víkendu 26. - 28. júla 2019 v rámci podujatia SH:ReK 
2019 (vtipná skratka pre športové hry a rekondíciu) prebiehali v poradí už 39. celoslovenské športové 
hry ľudí s telesným postihnutím, ktoré následne až do piatku 2. augusta pokračovali rekondičným po-
bytom účastníkov. 
Podujatie s dlhoročnou tradíciou každoročne organizuje zOm Prešov - občianske združenie ľudí so zdra-
votným postihnutím. Príjemnou a pre obe strany obohacujúcou novinkou tohto ročníka športových 
hier bolo, že boli organizované v spolupráci s mestom michalovce. Účastníci podujatia prichádzali  
do areálu hotela v priebehu piatkového popoludnia, samotné športové hry prebiehali v sobotu 27. júla. 
tí, ktorým povinnosti nedovolili zúčastniť sa aj rekondičného pobytu, sa po športových hrách v priebe-
hu nedele rozišli do svojich domovov. Pre ostatných účastníkov podujatie SH:ReK 2019 pokračovalo až  
do piatku 2. augusta svojou rekondičnou časťou. Rekondičný pobyt prebiehal už tradične s podporou 
ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

26. - 28. júl 2019 / 28. júl - 2. august 2019 
Wellness Hotel Chemes, Zemplínska Šírava
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XXXIX. celoslovenské športové hry ľudí s telesným postihnutím za prítomnosti lokálnej televízie tv 
mistral michalovce oficiálne otvoril v sobotu dopoludnia o 10:00 hodine pán boris Klohna, predseda 
občianskeho združenia zOm Prešov. za mesto michalovce účastníkov hier osobne pozdravil a privítal  
v regióne Ing. jozef Sokologorský, viceprimátor mesta michalovce. 
vyše 50 športuchtivých účastníkov podujatia SH:ReK 2019 zápolilo v rámci športových hier medzi sebou 
už tradične v troch športových disciplínach - streľba zo vzduchovky, hod šípkami a boccia. Súťažilo sa 
bez ohľadu na vek, pohlavie či zdravotný stav v duchu hesla úspešného športového klubu bOCCIa zOm 
Prešov: „... aj ty môžeš byť víťaz.” Svojho športového ducha nezaprel ani prítomný pán viceprimátor. 
Neodolal pozvánke organizátora a aj napriek tomu, že mu povinnosti nedovolili zdržať sa na podujatí 
dlhšie, nechal sa zasvätiť do základných pravidiel boccie a mimo súťaže si zahral svoj historicky prvý 
zápas v športe, v ktorom sa slovenská paralympijská reprezentácia radí k svetovej špičke. 
športové zápolenie trvalo až do podvečera. Súťaže v streľbe a v hode šípkami prebiehali na stanovištiach 
v parku a na prekrytej terase za hotelom, turnaj v boccii sa hral bez rozdielu kategórií vylučovacím sys-
témom na dvoch kurtoch v spoločenskej sále na prízemí hotela. športové hry boli oficiálne ukončené  
v sobotu večer vyhlásením výsledkov a slávnostným dekorovaním víťazov. Každá z troch súťažných dis-
ciplín bola hodnotená samostatne. všetci medailisti obdržali okrem medaily a diplomu aj hodnotnú 
vecnú cenu od usporiadateľa športových hier a upomienkový balíček venovaný mestom michalovce. 
medailisti turnaja v boccii dostali naviac darčekové taštičky od spoločnosti bashto Sports, výrobcu  
a distribútora športového vybavenia na bocciu.
medailistami XXXiX. celoslovenských športových hier ľudí s telesným postihnutím sa stali:

súťaž v hode šípkami: 
1. miesto:  Richard varga, Prešov 
2. miesto:  Drahomír Ištván, Prešov 
3. miesto:  Lenka Rajmová, Terchová
súťaž v streľbe zo vzduchovky: 
1. miesto:  štefan Franek, Košice 
2. miesto:  jozef Fejerčák, Prešov 
3. miesto:  boris Klohna, Prešov
turnaj v boccii: 
1. miesto:  anna mihová, Košice 
2. miesto:  marcel bonk, Prešov 
3. miesto:  michal Kall, Prešov
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Po vyhlásení víťazov športových súťaží mal tento rok organizátor ešte jednu milú povinnosť, vyžrebovať 
výhercov dvoch špeciálnych cien - darčekových poukazov na wellness pobyt a spa, ktoré pre účastníkov  
podujatia SH:ReK 2019 vo forme sponzorského daru venovali partneri podujatia.

výhercami darčekových poukazov, venovaných partnermi podujatia, sa stali:

darčekový poukaz na víkendový wellness pobyt na 3 dni (2 noci) pre dve osoby v hodnote 200,- eur, 
(venoval Hotel & Restaurant Zelená Lagúna na Domaši) získala lenka rajmová z terchovej. Súčasťou 
tejto ceny bol aj upomienkový balíček venovaný mestom michalovce.

darčekový poukaz na 5 trojhodinových vstupov do spa & aquaparku turčianske teplice v hodnote  
70,- eur, (venovali Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice, a.s.) získala božena mašľarová z pre- 
šova.

aj keď zvíťaziť nemohli všetci, vyhral napokon každý, kto sa v ten deň hýbal, prežil príjemný víkend  
v kruhu svojej komunity a urobil tým súčasne niečo pre svoje zdravie aj psychickú pohodu. 

Súčasťou športových hier boli prezentácie partnerských spoločností. Svojím prezentačným 
stánkom, výstavou produktov a účasťou obchodného zástupcu priamo na podujatí XXXIX. celoslovenské 
športové hry ľudí s telesným postihnutím finančne podporili spoločnosť aReS, spol. s r. o. - slovenský 
výrobca a predajca  pomocných technických zariadení pre ľudí s obmedzenou pohyblivosťou a spoločnosť 
Otto bock Slovakia s.r.o. - distribútor zdravotných pomôcok, protetiky a športových výrobkov pre paralym-
pionikov značky Otto bock v SR. Osobné prezentácie produktov prebiehali voľne a individuálnou formou 
počas celého dopoludnia v priestoroch spoločenskej sály na prízemí hotela, kde súčasne prebiehal turnaj  
v boccii. v tých istých priestoroch boli umiestnené aj logá všetkých partnerských spoločností a prezen- 
tačný kútik, v ktorom boli počas celého dňa účastníkom k dispozícii prezentačné a informačné materiály  
ostatných sponzorov a podporovateľov podujatia. Spoločnosť aReS odprezentovala svoj stropný zdvihák  
aj pri hotelovom bazéne, kde ho ochotne ponechala k dispozícii účastníkom športových hier a rekon- 
dície a tiež všetkým hotelovým hosťom až do ukončenia rekondičného pobytu. Umožnila tak na celý  
týždeň „bezbariérový” prístup do hotelového bazéna všetkým tým, ktorí by sa doň inak nedostali. 
Osviežujúci pitný režim v podobe nealkoholického miešaného nápoja na báze piva - birell Hrozno a birell  
Pomelo & Grep v nových 0,4 l Pet fľašiach, ktorý bol už od piatkového večera uskladnený v chladia- 
com sklade hotelovej kuchyne, pre účastníkov športových hier sponzorsky dodala spoločnosť Plzenský 
Prazdroj Slovensko, a.s.. Kvalitne vychladený chutil všetkým skvele a zásoby vystačili na celý deň.
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ako partnerstvo s mestom michalovce, tak aj prezentácie partnerských spoločností na podujatí pad-
li na úrodnú pôdu, boli inšpiráciou a prínosom pre obe strany a veríme, že aj odrazovým mostíkom 
pre ďalšiu obojstranne prospešnú spoluprácu. všetky informačné materiály partnerských spoločností, 
ktoré si účastníci hier počas akcie nerozobrali, budú umiestnené v priestoroch Galérie ambilympiáda 
občianskeho združenia zOm Prešov za účelom celoročnej propagácie partnerov podujatia. 
Po ukončení športovej časti podujatie SH:ReK 2019 pokračovalo až do piatku 2. augusta rekondičným 
pobytom, súčasťou ktorého je už niekoľko rokov aj boccia Camp. Samotný Wellness Hotel Chemes  
a tiež lokalita zemplínskej šíravy poskytujú dostatok príležitostí na príjemný letný relax, rekondíciu, aj 
na individuálne či spoločné výlety do blízkeho okolia. 
boccia camp tento rok prebiehal priamo v spoločenskej sále na prízemí hotela, v priestoroch, kde sa 
konal turnaj v boccii. Rovnako, ako po minulé roky, bol otvorený ako pre ostrieľaných ligových hráčov  
a členov slovenskej reprezentácie v boccii, tak aj pre všetkých tých, ktorí s týmto paralympijským špor- 
tom, vhodným aj pre tých najťažšie postihnutých športovcov, začínajú, prípadne si chceli bocciu zahrať 
len rekreačne.
význam a prínos podujatia sh:rek 2019 je pre komunitu ľudí, ktorej je určené, veľký. Ľudia  
s telesným postihnutím nemajú veľa príležitostí prežiť letné chvíle vo vhodnom bezbariérovom pros-
tredí. mnohým zdravotne postihnutým ľuďom chýbajú možnosti na sebarealizáciu, sociálne vzťahy, nové  
podnety a neraz aj chuť aktívne žiť. športové hry a následný rekondičný pobyt v komunite a v prostredí 
vhodnom na letný relax je pre nich nielen príležitosťou získať či zdokonaliť si svoje športové zručnosti  
a zmerať si ich úroveň športovým zápolením medzi sebou, ale aj príležitosťou na nové zážitky a pria- 
teľstvá, spoznávanie pozitívnych vzorov v rámci komunity a aj na novú motiváciu. Rovnako, ako po mi-
nulé roky, aj tento rok sa komunita rozšírila o nových účastníkov, ktorí túto možnosť privítali a v komunite  
sa cítili dobre. Nadviazali nové kontakty a priateľstvá, zoznámili sa s bocciou, našli tu príležitosť na svoju 
sebarealizáciu a plánujú sa tejto a ďalších akcií organizátora zúčastňovať aj v budúcnosti.
organizátorom podujatia bolo zom prešov - občianske združenie ľudí so zdravotným postih-
nutím v spolupráci s mestom michalovce pri organizovaní jeho športovej časti. mesto michalovce 
privítalo ponuku organizátora na partnerskú spoluprácu aj napriek tomu, že organizátor podujatia nemá 
sídlo v regióne. Iniciatívne pomohlo organizátorovi so zviditeľnením podujatia prostredníctvom mest-
skej tv mistral, novín michalovčan a v mestských internetových médiách. Podujatie zároveň podporilo 
vyslaním zástupcu mesta na zahájenie športových hier a všetkým medailistom darovalo upomienkové 
balíčky. Ubytovanie a stravovanie účastníkov podujatia bolo zabezpečené vo Wellness hotely Chemes  
v stredisku Kamenec na zemplínskej šírave, ktorý je pre účastníkov dobre prístupný a prijateľne  
bezbariérový. Súčasťou hotela je aj krytý bazén, ktorý mohli všetci účastníci denne v čase od 10:00  
do 15:00 hod. voľne využívať.
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sponzori a partneri podujatia

„Podujatie bolo zorganizované v spolupráci s Mestom Michalovce.”
„Rekondičný pobyt 2019 podporilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej Republiky.”
sponzori podujatia:
Otto bock Slovakia s.r.o., bratislava
aReS, spol. s r. o., bratislava
3b s.r.o. - centrum športu a reklamy, Prešov 
Hotel & Restaurant zelená Lagúna, Domaša - rekreačná oblasť Dobrá
podujatie ďalej podporili:
Spa & aquapark - Slovenské liečebné kúpele turčianske teplice, a.s.
Plzenský Prazdroj Slovensko, a.s.
bashto Sports
PICtUS - grafické štúdio, Prešov
mesto Prešov

KontaKt

zom prešov - občianske združenie ľudí so zdravotným postihnutím
sídlo:  Karpatská 18, 080 01 Prešov, Slovakia

IČO:  377 866 87 
DIČ:  202 155 1994
zapísané. mvSR:  vvS/1–900/90–16 225
e-mail:  zompresov@zompresov.sk 
tel.:  +421 517 701 499, +421 908 487 603, +421 904 596 079
bankové spojenie:  
Slovenská sporiteľňa a. s., msP Prešov
IbaN: SK1809000000000096288378, bIC: GIbaSKbX
www.zompresov.sk

Ďalšie informácie o organizátorovi podujatia, jeho aktivitách a športovom klube BOCCIA ZOM Prešov 
nájdete na webe organizátora.
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XXXiX. celoslovenské športové hry ľudí s telesným postihnutím  
a následný rekondičný pobyt sú úspešne za nami a my úprimne ďakujeme vám všetkým,  

ktorí ste sa s nami na ich zdarnom priebehu podieľali.
Ďakujeme všetkým športovcom, ich asistentom a doprovodu za účasť.  

Ďakujeme mestu michalovce a jeho zástupcom za ústretovosť, spoluprácu a pomoc pri zviditeľnení 
podujatia v regióne, ďakujeme všetkým partnerom, sponzorom a podporovateľom podujatia, ktorí či 
už finančne a produktovo podporili samotné podujatie, alebo prispeli hodnotnými cenami pre víťazov  

a ďakujeme aj médiám. bez vás všetkých, vašej podpory a bez zviditeľnenia podujatia a propagácie 
myšlienky paralympionimu aj za rámec našej komunity by sme organizáciu podujatia len ťažko zvládli.

ÚPRImNe ĎaKUjeme

Rekondičný pobyt 2019 podporilo:Podujatie bolo organizované v spolupráci s mestom michalovce:

Sponzori podujatia:

Podujatie ďalej podporili:

Podujatie SH:ReK 2019 a 39. ročník celoslovenských športových hier ľudí s telesným postihnutím  
je úspešne za nami a my sa už teraz tešíme a pozývame vás na ten ďalší, jubilejný. Opäť na tradičnom 

mieste a v tradičnom termíne a hádam opäť aj s pozitívnymi novinkami. tak DOvIDeNIa O ROK...


