
3. roèník charitatívnej akcie 

Zmysel života 

Hlinkovo nám.

ŽILINA

zameranej na integráciu hendikepovaných ¾udí do spoloènosti prostredníctvom canisterapie, na kooperáciu hendikepovaného 
a intaktného obyvate¾stva aj na posilnenie vz�ahu ¾udí voèi zvieratám. 

26. jún 

10.00  Otvorenie akcie 

11.15 Zahájenie výstavy psov  

Nutnos� donies� oèkovací preukaz s platnými oèkovaniami! 

12.45 Ukážky práce záchranárov Horskej služby

13.15 Ukážky agility

14.15 Praktické ukážky záchranárskej kynológie z  Rescue  Záchranného systému Trenèianske Teplice

15.45 Život na vozíèku - život s hendikepom -

Èasový harmonogram akcie je orientaèný! 

Vystúpenie detièiek zo Súkromného detského centra Malý Monty
Žiaci ZŠ Gaštanová (country tance)
Tanec so psom v podaní Moniky Olšovskej a Arsi, finalistiek sú�aže Èesko-Slovensko má talent 
Klienti DSS Synnómia a tím Zmysel života

10.30 Vystúpenie detského folklórneho súboru Cipovièka z CVÈ Zvolenská 20, Vlèince
Žiaci Špeciálnej ZŠ Internátnej Bytèa
Keï psíky pomáhajú ¾uïom - canisterapeutické aktivity s asistenciou psov - poèítanie kociek, aktivity na rozvoj jemnej a hrubej motoriky - 
Monika Olšovská a tím Zmysel života

môže sa zúèastni� každý, kto má záujem zaži� èaro skutoènej výstavy. Tí, ktorí sa chcú výstavy zúèastni�, budeme radi, 
keï nám napíšete svoje meno, priezvisko, plemeno psíka, jeho meno, pohlavie a vek na e-mail:  alebo nám tieto 
údaje poskytnete na tel. èísle 0904 817 987 / 0911 817 987. Ak psíka nemáte a chcete sa zúèastni� výstavy, nezúfajte - radi Vám psíka požièiame. 
Výstavu bude posudzova� renomovaná medzinárodná rozhodkyòa pani MVDr. Gabriela Ridarèíková. Akcie sa môžu zúèastni� všetky neagresívne 
psíky! 

12.15 Vladko Vrábel - klient DSS Synnómia (spev)
Jurko Piovarèi - klient DSS Synnómia (recitácia)
Taneèná skupina seniorov ,,Ruty Šuty“ 
Veronika Pèolová - žiaèka ZŠ Gaštanová (recitácia)

 (transport zranených pomocou lanovej dráhy)
Rebeka Augustínová - žiaèka ZŠ Gaštanová (disco tance) 

 v podaní Zuzky Mihálovej z Bratislavy - aj vy si môžete vyskúša� tento atraktívny šport. Ak psíka nemáte, radi Vám ho zapožièiame. 
Skáète s nami aj vy pre dobrú vec.
Vystúpenie Ma�ka a Martušky - klientov DSS Synnómia (tanec)
Pes - najlepší spoloèník detí a priate¾ ¾udí - prezentácia Flat Coated Retrieverov z chovate¾skej stanice Black Brianta spojená s aktivitami pre deti 
za asistencie psov   

13.45 Žiaci zo Špeciálnej ZŠ Jána Vojtašáka 
Vystúpenie taneènej skupiny Skipy 

 
Prezentácia èinností Správy Národného parku Malá Fatra 

14.45 Vystúpenie žiakov zo SOŠ pre žiakov s telesným postihnutím a OU Žilina
Vystúpenie žiakov zo ZŠ Lietava
Folklórna spevácka skupina Závadské ženy  

15.15 Vystúpenie klientov Centra sociálnych služieb Turie
Vystúpenie klientov Centra sociálnych služieb Kysucké Nové Mesto 
Vystúpenie klientov Domova sociálnych služieb Stránik 

 spoveï ¾udí, pre ktorých sa stal takýto život každodennou realitou  
Vyhlasovanie výsledkov sú�aží (najlepšia kresba, najkreatívnejší výrobok z našich tvorivých dielní a najzábavnejšia fotografia fotografie si treba 
prinies� so sebou) 
Klienti DSS Synnómia a tím Zmysel života

16.00 Priestor pre Vaše vystúpenia - ukážte sa nám aj vy  
Spoloèná/vo¾ná zábava pre všetkých  ¾udí aj zvieratká 

17.00 Hudobné vystúpenie kapely Kortina 

Poèas celého dòa bude prebieha� nacvièovanie tanca s názvom ,,Náš Zmysel života“, ktorý je vyjadrením rovnosti, lásky, úcty, nádeje, viery v 
splnenie svojich snov a posolstva, že svet je pre všetkých. 

Sprievodné akcie od 10.00-17.00: 

Ochutnávka èajov z Èajovne u dobrých ¾udí; Spoloèné vytvorenie plagátu Zmysel života (kreslenie); Vozenie malých detí na vozíku �ahaného 
psom; Detský kútik: nafukovací hrad, šmýkaèka, trampolína...; Ekologické hry; Prezentácia èinností Záchrannej stanice pre zranené živoèíchy 
Zázrivá; Ma¾ovanie na tvár; Výstava výtvarných diel: ,,Psy oèami detí“; Zlaòovanie; Transport osôb; Viazanie uzlov; Tvorivé dielne; Rozprávková 
krajina; Interaktívna zábava pre deti aj dospelých. 

-
martina.michalkova3@gmail.com

Zmysel života
nezisková organizácia

2013

Darova� srdce a nechcie� ho spä�, darova� lásku a násobi� ju hneï!“

www.zmyselzivota.sk

,,Darova� úsmev a dosta� ho tiež, darova� rados� a vidie� ju smie�. 

Elena Kurtulíková  Zázrivá
SYROVÝ PLETENÁK  VOJKY 

Ing. Vladimír Èièka 
Bc. Zuzana Mihálová 

sponzori

To najviac, èo môžeme urobi� pre druhých je venova� im svoj èas, lásku, pozornos� a priestor pre sebarealizáciu.

Hotel Bôrik 
- reštaurácia Športklub 
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