
ZO Slovenský zväz telesne postihnutých
1. mája 398/68, 920 41 Leopoldov

Správa o činnosti ZO SZTP Leopoldov za rok 2019.

20.1.2019

Koncert Kandráčovici, vystupovali Ondrej Kandráč, Bezdeda, hráč na heligonke 
Červienka, Ingríd Satanová operná speváčka.

3.3.2019

Výročná členská schôdza.

11.4.2019

Výstava Zdravý životný štýl, Záhradkárstvo, Včelárstvo v Trenčíne. Na výstave sme 
si prezreli záplavu kvetov, poniektorí si aj kúpili. Cestou sme sa zastavili pozrieť 
najstaršie pútnické miesto na Slovensku Skalka pri Trenčíne. História pútnického 
miesta siaha do 11. storočia a spája sa so životom sv. pustovníkov Andreja-Svorada 
a Beňadika, ktorí Na tomto svätom mieste nejaký čas žili.

Výlet do botanickej záhrady Arborétum Tesárske Mlyňany, ktorá ponúka krásnu 
prírodu, kvety, stromy kríky. Po prehliadke arboréta sme si dali spoločný obed 
a presunuli sme sa na ďaľšie miesto výletu do Hronského Beňadiku. Hovoria 
o ňom, že je to Perla Pohronia a to vďaka kráse starého benediktínskeho 
gotického chrámu.V súčasnosti patrí kláštorný kostol k najvýznamnejším 
gotickým stavbám na Slovensku. Tu sme si vypočuli prednášku histórie 
kostola.

Zúčastnili sme sa na Mestskom úrade v Trnave na spoločnom stretnutí prípravy 
podujatia Mesto pre všetkých (Trnava bez predsudkov).

19.5. -  25.5.2019

V rámci projektu „Podpora zdravia“ sme organizovali 7 dňový „Rekondično -  liečebný 
pobyt v kúpeľoch v Bojniciach.

9.5.2019

14.5.2019
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19. 6.2019

Na podporu zdravia našich členov sme organizovali rehabilitačno -  relaxačné 
kúpanie v Thermal Park Dunajská Streda. Využili sme všetky bazény v prevádzke, 
v termálnom sme sa vyhrievali, v relaxačnom sme rehabilitovali, tí zdatnejší si 
zaplávali v plaveckom bazéne. Využili sme aj stravovacie zariadenie, kde sme sa 
najedli a dali si aj kávičku. Kúpanie sa všetkým páčilo, počasie bolo dobré, domov 
sme sa vrátili spokojní s prísľubom, že si to ešte zopakujeme.

Posedenie pri guláši. Konalo na Strelnici MS SR v Leopoldove, priestory aj vybavenie 
nám poskytol ÚZNV a ZVJS Leopoldov.

27.6.- 29.6.2019

MDOZP sa tento rok konal v Trebišove, zúčastnili sa ho dve naše členky Z. 
Karabová a J. Beníková. Medzinárodný deň osôb so zdravotným postihnutím 
vyhlásila Organizácia spojených národov. Myšlienkou je upozorniť na problémy ľudí 
so zdravotným postihnutím, pochopiť ich, podporiť ich práva a vytvoriť dôstojné a 
dobré podmienky pre žitie.

Výlet do Zvolena. Absolvovali sme prehliadku zámku s výkladom. Potom sme si 
dali spoločný obed a po dobrej kávičke sme mali dohodnutú ďalšiu prehliadku 
Lesnícke a drevárske múzeum.

Kúpanie v júni v Thermalpark Dunajská Streda malo dobrý ohlas, tak sme ho 
zorganizovali aj v mesiaci august.

Výlet loďou „Rýchloloď Meteor“ Bratislava -  Štúrovo. Zo Štúrova sme sa 
minivláčikom cez Most Márie Valérie doviezli ku katedrále v Ostrihome , kde sme si 
prezreli ostrihomskú baziliku. Potom sme sa presunuli do Vyšehradu, kde sme si 
prezreli historický hrad kde sídlil Matej Korvín.

Už tradične sme navštívili Deň otvorených dverí Rádia Regina. Vystúpili tam 
Cigánski diabli, zúčastnili sme sa verejnej nahrávky silvestrovského vydania, 
kde účinkovali Skrúcaný, Noga, Babjak a hudobná skupina Sokoly. Boli tam 
rôzne akcie: gastronomické ochutnávky, súťaž o koláč Kulinária, koncert 
vojenskej hudby OS SR a rôzne iné.

21.6.2019

18.7.2019

8.8.2019

24.8.2019

7.9.2019
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23.9.2019

Zúčastnili sme sa zasadnutia Okresnej rady a Krajskej rady Slovenského zväzu 
telesne postihnutých v Trnave.

DOD Trnavský samosprávny kraj. V zóne zdravia sme sa dali vymasírovať, zmerali 
nám krvný tlak a tuky. V zóne dobrôt nás študenti odborných škôl ponúkli dobrými 
slanými aj sladkými palacinkami, flambovanými hruškami a ochutnali sme rôzne 
koláčiky, dostali sme novú skvelú kuchárku receptov z nášho kraja.
Prezreli sme si rokovaciu sálu zastupiteľstva TTSK, kancelárie vicežupanov, 
kanceláriu župana, ktorého sa nám podarilo aj osobne stretnúť a porozprávať sa 
s ním.

23.10.2019

Zúčastnili sme sa podujatia „Veľtrh pre seniorov“ v Trnave. Boli tam rôzne akcie. 
Prezentácia poskytovateľov sociálnych služieb, poradenstvo v oblasti zdravia 
a služieb seniorov, ochutnávka čajov, meranie krvného tlaku, cholesterolu a tuku , 
masáže rúk a tváre. Prezreli sme si výstavu ovocia, zeleniny a bylín. Každý senior 
dostal jedinečnú ručne vyrobenú tašku, ktorú vyzdobili osoby so zdravotným 
znevýhodnením.

24.10.2019

V RTVS Bratislava sme sa zúčastnili slávnostného koncertu pri príležitosti 100. 
výročia vzniku Veliteľstva posádky Bratislava.

17.11. 2019-23.11.2019

Rekondično -  liečebný pobyt v kúpeľoch Bojniciach v LD Lysec sa stretol s dobrým 
ohlasom. Absolvovali sme rôzne procedúry predpísané lekárom. V peknom prostredí 
bojnických kúpeľov sme v rámci rehabilitácie chodili na prechádzky do parku 
a absolvovali sme pitnú kúru liečivou vodou. Tento projekt bol uskutočnený vďaka 
dotácii MsÚ Leopoldov.

15.12.2019

Plánované vianočné posedenie pri kapustnici.

5.10.2019

Zdena Karabová 
predsedníčka ZO SZTP
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