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¨ Predstavujeme

Žijú medzi nami. Ale vieme o  nich? 
Nesú hrdo svoj údel. Ale vieme o nich? 
Tvrdo na sebe pracujú, aby mohli „kon-
kurovať“ zdravej populácii. Ale vieme 
o  nich? Športujú rovnako ako zdraví 
športovci, tvrdou drinou posúvajú svo-
je osobné rekordy a  limity. Ale vieme 
o nich?
Tento príspevok je o  obrovských bojovní-
koch, ľuďoch so zdravotným znevýhodne-
ním, ktorí denne vo svojich životoch preko-
návajú prekážky, o ktorých sa nám zdravým 
nesníva ani v najhorších snoch. Mnohé veci 
pre nás tak samozrejmé sú pre nich každo-
denné výzvy a pre niektorých žiaľ aj nepre-
konateľné bariéry. Napriek tomu neplačú, 
nesťažujú sa. Bojujú! S  obmedzeniami, 
systémom, bariérami. Bojujú celým svojim 
srdcom a všetci bez výnimiek sa bijú so živo-
tom. Každý z nich vypustil zo svojho slovníka 
slová „nedá sa“, „nemôžem“, „nedokážem“. 
Títo ľudia si zaslúžia nielen našu podporu ale 
aj plné tribúny.

Centrum hendikepovaných plavcov 
(CEHAP)

Takí sú aj zdravotne znevýhodnení plavci 
v Centre hendikepovaných plavcov (CEHAP). 
Denne prichádzajú na bazény v  rôznych 
kútoch Slovenska a  niektorí aj dvakrát, aby 
tvrdo na sebe pracovali a  posúvali aj svoje 
plavecké limity. Stoja pred nimi mnohé vý-
zvy, majú svoje sny... a  obrovskú podporu 
obetavých rodičov, pre ktorých sa sny ich 
detí stali ich snami.

X. Majstrovstvá Slovenskej 
republiky v para plávaní

Aj plavci z  CEHAPu prišli 19.10.2019 na Pa-
sienky zabojovať o  medaily, kde sa na X. 
Majstrovstvách SR v para plávaní stretlo 127 
paraplavcov z  piatich krajín. Podujatie bolo 
organizované Centrom hendikepovaných 
plavcov z  poverenia Slovenského paralym-
pijského výboru (SPV) a organizátori tak pri-
navrátili na Pasienky po 9 rokoch preteky na 
50 m bazéne. Účastníkov pretekov prišli po-
zdraviť a povzbudiť župan Bratislavského sa-
mosprávneho kraja Juraj Droba a vicežupan 
Mikuláš Krippel.

A že plavci z CEHAPu boli viac než úspešní, 
vyplávané medaile hovoria za všetko. Z  11 
medailí pre Slovensko si naši plavci vybojo-
vali 2 strieborné a 1 bronzovú medailu. V sú-
ťaži o  Česko-slovenský pohár sa umiestnil 
náš tím na 4. mieste, v polohovkovej štafete 
na 3. mieste. V kategórii žiaci (U15) 1. miesto 
vybojoval Martin Batka, 2. miesto vybojo-
vala Alžbetka Kubová, medzi juniormi (U19) 
Viktor Verba vybojoval 5. miesto.

Bezbariérovosť na plavárni
Tak ako je mnoho vecí pre zdravých plav-
cov samozrejmosťou, tak sa zdravotne zne-
výhodnení plavci aj na Pasienkoch borili 
s  nemalými bariérami. Aby 43 vozičkárov 
bolo možné dostať do priestorov plavárne, 
museli organizátori nechať postaviť zozadu 
plavárne príjazdovú rampu o  dĺžke 17 met-
rov. Dostať plavcov do vody či z vody, by bez 
pomoci zdvíhacích zariadení, by bolo viac 
menej nemožné. Rovnako nezištná pomoc 
mnohých dobrovoľníkov a  zdravých plav-
cov z  plaveckého klubu X Bionicle Swim-
ming pod vedením Karola Púzsera prispela 
k tomu, aby bariéry neboli tak citeľné.

Z iniciatívy Centra hendikepovaných plavcov 
vzniklo z  podujatia video poukazujúce na 
problémy prekonávania bariér na plavárni 
Pasienky. Predstavuje opačnú stranu radosti 
z  víťazstiev, stretnutí sa s  priateľmi a  skve-
lej atmosféry počas podujatia. Video v  deň 
zverejnenia na sociálnej sieti bolo mnoho-
násobne zdieľané ľuďmi chápajúcimi nie 
práve najlepšiu situáciu ako v plávaní hendi-
kepovaných plavcov tak aj plavcov zdravých. 
Vyzýva kompetentných k výstavbe bazénov 
spĺňajúcich súčasné štandardy pre bezbarié-
rovosť, pohyb osôb s hendikepom. 

Poďme paraplavcov podporiť v  tejto inicia-
tíve a hovorme o bariérovosti nielen na pla-
várňach!

Poznáte ich?
Slovensko nemá len dobrých hokejistov, fut-
balistov či biatlonistov ale má mnoho výbor-
ných športovcov medzi hendikepovanými. 
Sú medzi nimi držitelia svetových rekordov, 
víťazi paralympiád, majstri sveta a  ruku na 
srdce, koľkí z nás ich poznajú? Poďme sa viac 
zaujímať o ľudí okolo nás a možno zistíme, že 
práve vo vedľajšom vchode býva chlapec na 
vozíku, ktorý raz hrdo bude reprezentovať 
Slovensko.
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