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Správa o činnosti SZTP, ZO Leopoldov za rok 2020.

1/2020

V mesiaci Január sme si urobili výlet do Vysokých Tatier, odkiaľ sme si odniesli 
nezabudnuteľný zážitok z Tatranského ľadového dómu na Hrebienku, ktorý sa tento 
rok niesol v téme Katedrála Notre-Dame, tiež nazývaná aj Chrám Matky Božej v Paríži. 
Táto majestátna ľadová stavba, ktorá nemá na Slovensku obdobu, rozhodne stála za 
návštevu. Očarila nás precíznou prácou a detailmi, ktoré zvýraznilo pôsobivé 
osvetlenie. Počasie nám prialo, urobili sme si prechádzku po okolí. Dopravu sme mali 
spoločnú vlakom.

V mesiaci Február sme mali výročnú členskú schôdzu, ktorá sa niesla v znamení 25. 
výročia založenia organizácie SZTP Leopoldov.
Na VČS prijala pozvanie aj naša pani primátorka Mgr. Terézia Kavuiiaková. 
Predsedníčka privítala 24 nových členov, ktorí nám pribudli od poslednej výročnej 
schôdze 3,3.2019. Zablahoželali sme našim jubilantom a odovzdali sme im darček. 
Posedenie nám spríjemnil detský folklórny súbor Verešvaranček, ktorý mal veľký 
úspech a dychová hudba Mestečanka.

Z histórie ZO SZTP Leopoldov

28.2.1995 je deň vzniku založenia organizácie Slovenského zväzu telesne 
postihnutých. Iniciátormi vzniku organizácie boli Mária Petrášová a Vladimír Jambor. 
Prvá ustanovujúca schôdza sa konala v zasadačke MsÚ Leopoldov za podpory 
vtedajšieho primátora pána Ladislava Piovarčiho. Za predsedníčku bola zvolená Mária 
Petrášová, za podpredsedníčku Emília Rusnáková a členmi výboru sa stali Ing. 
Vladimír Jambor, Janka Galová, Peter Vančo a Eva Šoková. Bola založená kronika, 
ktorá sa doteraz vedie.
Organizácia si vytýčila za cieľ reagovať na problémy zdravotne postihnutých ľudí, 
pomáhať riešiť a prekonávať problémy súvisiace s ich chorobou, aby sa aj napriek 
svojmu postihnutiu mohli zúčastňovať rôznych kultúrnych a spoločenských akcií. 
Začiatky organizácie boli ťažké. Keďže nebol vhodný priestor na stretávanie sa výboru, 
jeho zasadania sa uskutočňovali raz u jednej a raz u druhej členky výboru. Neskôr 
mesto Leopoldov poskytlo výboru priestory v klube pod kinom a v bytovke na ulici 1. 
mája. Žiaľ v súčasnosti výbor nemá vhodné priestory na stretávanie sa.
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Mária Petrášová viedla organizáciu 22 rokov za podpory a dobrej spolupráce 
s primátormi Ladislavom Piovarčim, Milanom Gavorníkom a Terézii Kavuliakovej.
Pod jej vedením sa organizovali rôzne akcie, ako napr.: rehabilitačné pobyty 
v kúpeľoch, divadelné predstavenia, zdravotné prednášky, výlety, návštevy rôznych 
výstav, rôzne kultúrne a spoločenské posedenia. Za svoju obetavú prácu bola viackrát 
vyznamenaná: v roku 1999 RC SZTP Bratislava jej udelilo striebornú medailu za 
aktivity pre zdravotne postihnutých, v roku 2005 pri 10. výročí organizácie zlatú 
medailu.
Na VČS 8. apríla 2017 Mária Petrášová oznámila svoje rozhodnutie odstúpiť z funkcie 
predsedníčky zo zdravotných dôvodov. Voľbou bola zvolená nová predsedníčka 
Zdena Karabová.
Pod vedením novej predsedníčky Zdeny Karabovej sa pokračovalo v organizovaní 
akcií a podujatí. Spoznávali sme históriu a krásy Slovenska (hrady, zámky, historické 
mestá, Tatry), ale aj okolitých krajín (výlet loďou do Viedne a Ostrihomu, v susednom 
Česku návšteva zámku Lednice), navštevovali sme rôzne výstavy (Gardenia Nitra, 
Trenčín Torty a svet pečenia, Zdravý zdravotný štýl, výstava Viťazoslava Mišíka “ 
Paličkovaná tvorba1“ v Piešťanoch), koncerty a mnoho ďalších. Veľký úspech 
zaznamenali rehabilitačné pobyty v kúpeľoch v Nimnici a Bojniciach, ale aj DOD Rádia 
Regina, kde sa zúčastňujeme každý rok. Okrem VČS sa členovia organizácie 
stretávajú aj na vlastných akciách, ako je letné posedenie pri guláši a vianočné 
posedenie pri kapustnici. Predsedníčka Zdena Karabová pokračuje v písaní kroniky a 
založila fotoalbum, v ktorom sú fotografie z akcií organizácie, ktoré si môžu členovia 
organizácie objednať.

Na tento rok sme mali naplánované a zabezpečené akcie, na ktoré sme sa veľmi 
tešili a ktoré nám prekazila pandémia COVID-19.

3/2020

Z dôvodu zhoršovania sa pandemickej situácie v súvislosti so šírením vírusu COVID- 
19 sme museli zrušiť rekondično-liečebný pobyt v kúpeľoch Bojnice, naplánovaný od 
22. 3.2020 do 28.3.2020.

4/2020

Na deň 24.4.2020 bol naplánovaný a zabezpečený výlet na výstavu GARDÉNIA 
v Nitre, ktorý bol tiež zrušený.
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6 - 7/2020

2 naše členky /Karabová, Uková/ sa v mesiaci jún a júl zúčastnili monitoringu 
bezbariérovosti na území mesta Trnava, ktorý sa realizoval v rámci projektu 
„Bezbariérovosť -  nezávislý spôsob života“ realizovaný s finančnou podporou 
Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, 
podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám 
diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.

Od 30.6. -  3.7.2020 sme mali naplánovaný a zabezpečený 4 dňový pobyt v hoteli 
KONTAKT vo Vysokých Tatrách, ktorý sme žiaľ pre KORONU zrušili.

Keď sa situácia v lete trochu upokojila a boli uvoľnené opatrenia, zorganizovali sme 
tradičné gulášové posedenie, ktoré malo výborný ohlas. VÚL Bratislava nám poskytol 
pre každého člena vitamínové doplnky Magnézium, ktoré sme na tomto posedení 
rozdali prítomným členom. Tým členom, ktorí na posedení neboli, členky výboru 
vitamínové doplnky doniesli domov. Nakoľko bol dlho zákaz zhromažďovania sa 
a ľuďom už chýbala zábava a stretávanie sa, toto posedenie sme si užívali v družnej 
debate, ktoré nám spríjemnila svojím vystúpením naša Mestečanka.

V mesiaci september sme mali naplánovaný a zaistený dvojdňový výlet do Košíc. 
Tento výlet, na ktorý sme sa veľmi tešili a prihlásilo sa veľa členov sme žiaľ zasa kvôli 
zlej pandemickej situácii a bezpečnosti zdravia našich členov museli zrušiť.

11/2020

Keďže nám nevyšiel termín rekondično-liečebného pobytu v kúpeľoch Bojnice v marci, 
presunuli sme ho na nový termín od 22.11. -  27.11.2020. Smola. Situácia nie je dobrá, 
je zákaz zhromažďovania, KORONA stále útočí, zrušili sme aj tento termín.

12/2020

V tomto mesiaci mávame tradičné vianočné posedenie pri kapustnici. Situácia je taká 
aká je, vidíme to v nedohľadne, takže sa ani nesnažíme niečo plánovať, aby sme to 
následne zasa zrušili. Je nám z toho smutno, ľudia by sa už radi stretávali, ale nejde 
to. Preto sme sa rozhodli, že im to aspoň trochu spríjemníme a spomenieme si na 
nich. Kúpili sme pre všetkých našich členov vianočnú pohľadnicu s 
vianočným pozdravom, v ktorom je darček - pero s logom našej organizácie.
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Takto smutne nám prešiel celý rok 2020, ale nezúfajme, hlavne že to v zdraví 
prežijeme, verím, že bude lepšie a budeme sa znovu stretávať tak, ako sme boli 
zvyknutí.

Všetky projekty uskutočnené v roku 2020 sme realizovali vďaka podpore a 
dotácii mesta Leopoldov. Ďakujeme a tešíme na spoluprácu v roku 2021.

Zdena Karabová
predsedníčka SZTP, ZO Leopoldov
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