Slovenský zväz telesne postihnutých, ZO Leopoldov
1. mája 398/68, 920 41 Leopoldov
IČO: 36084824, číslo účtu: SK24 0900 0000 0051 3216 6654

Správa o činnosti SZTP, ZO Leopoldov za rok 2021.

1/2021
Nový rok sa nesie v znamení COVID-19. Je vyhlásený núdzový stav, je zákaz
vychádzania. Nerobíme žiadne akcie, nestretávame sa.

2/2021
Stále pretrváva mimoriadna situácia, naďalej platí núdzový stav, situácia je vážna.
Vedenie organizácie sa rozhodlo zakúpiť respirátory, ktoré sme odovzdali po 1 ks
našim členom.

4/2021
V mesiaci Apríl sme mali rezervovaný rekondično-líečebný pobyt v kúpeľoch Bojnice.
Nakoľko pandemická situácia sa stále nezlepšila, presunuli sme tento pobyt na júl
2021 .

5/2021
V mesiaci Máj oslavujeme Deň matiek. Nezabudli sme na naše ženy, matky. V mene
organizácie sme kúpili a rozdali dezert /srdiečko/ každej našej členke.

6/2021
V Júni oslavujeme Deň otcov, na ktorých sme tiež nezabudli, odovzdali sme im taktiež
dezert /srdiečko/.
V tomto mesiaci sme mali výročnú členskú schôdzu, ktorá sa konala na Strelnici ZVJS
Leopoldov. Prítomní členovia boli informovaní o dodržiavaní protiepidemiologických
opatrení počas členskej schôdze podľa aktuálneho COVID-automatu platného pre
okres Hlohovec.
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Vzhľadom na to, že uplynulo 4-ročné funkčné obdobie Rady a Kontrolnej komisie
SZTP, ZO Leopoldov, v zmysle stanov bolo potrebné, aby prebehla voľba ich členov.
Pre všetkých členov združenia bolo umožnené prihlásiť sa ako kandidát na funkciu
predsedu, podpredsedu, člena výboru a kontrolnej komisie alebo navrhnúť niekoho
z členov /s jeho súhlasom/. Keďže sa nikto neprihlásil, a ani nikto nebol členmi
navrhnutý, volebná komisia navrhla kandidátov, ktorí bolo jednohlasne schválení.
Rada:
•
•
•
•
•

predseda
podpredseda
hospodár
člen
člen

Kontrolná komisia:
• predseda
• člen
• člen

-

Zdena Karabová
Emília Uková
Erika Púšová
Johana Beníková
Emília Lesayová

Oľga Špačková
Marta Galová
Zita Tanáčová

Aj tento rok sme si spomenuli na jubilantov, ktorým sme zablahoželali a odovzdali im
darček.
Schôdze sa zúčastnilo 81 členov SZTP, ZO Leopoldov.

7/2021
18.7.2021 - 24.7.2021 sme uskutočnili 3x odložený rekondično-liečebný pobyt
v kúpeľoch Bojnice, ktorý 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. Zúčastnilo sa ho 40 našich členov. Tento projekt sme zrealizovali vďaka dotácii
mesta Leopoldov, mesta Hlohovec a JAVYS. Bratislava.

8/2021
19 členov SZTP, ZO Leopoldov v rámci projektu „Kultúrne aktivity a poznávanie
Slovenska“ sa v dňoch 10. - 13.8.2021 zúčastnilo rekreačného pobytu v hoteli Kontakt
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Wellness Stará Lesná. V rámci pobytu sme spoznávali krásu našich veľhôr, tí zdatnejší
sa vybrali aj na náročnejšie výstupy, menej zdatní sa vybrali na prechádzku okolo
Štrbského Plesa. Po túrach sme relaxovali vo wellness, kde sme si užívali jacuzzy,
vírivky, sauny. K dobrej pohode prispeli aj spoločné debaty a posedenia pri kávičke na
letnej terase. Domov sme sa vrátili spokojní a s peknými spomienkami. Tento projekt
sme uskutočnili vďaka dotácii Trnavského samosprávneho kraja.
Keďže všetkým našim členom nie je umožnené pre svoj zdravotný stav chodiť na
výlety, napriek tomu by sa radi stretli so svojimi priateľmi, rozhodli sme sa umožniť im
to. Zorganizovali sme 25.8.2021
„Posedenie pri hudbe“, ktoré bolo v Spolkovej
záhrade v Leopoldove. Občerstvenie bolo zabezpečené, o dobú náladu sa postarala
hudobná skupina Mestečanka. Posedenia sa zúčastnilo 83 našich členov.

7.9.-9.9.2021
28 našich členov sa zúčastnilo výletu do Košíc. Doprava bola spoločná vlakom.
Ubytovanie sme mali zabezpečené v hoteli Crystal. Prehliadka mesta bola so
sprievodcom, ktorý nám porozprával históriu mesta a povodil nás po kultúrnych
pamiatkach. Navštívili sme aj Východoslovenskú galériu, kde sme si prezreli expozíciu
venovanú umeleckému dielu rodiny Klimkovičovcov - Príbehy troch generácií.
Súčasťou výstavy je aj prvá prezentácia sakrálnych diel vo forme externých výpožičiek
z takmer 20 farností zo stredného a východného Slovenska. Vybrali sme sa spoločnej
aj do botanickej záhrady. Uchvátila nás prekrásna zbierka kaktusov a sukulentov,
expozícia nádherných orchideí, hmyzožravých rastlín. Počasie sme mali nádherné,
letné, bol čas aj na individuálny program a prechádzky po meste, ktorý sme využili
na občerstvenie, posedenie pri kávičke či dobrej zmrzline. Všetci sme si výlet užili
a s peknými spomienkami sme sa vrátili domov.
Výletom do Košíc sme zavŕšili rok 2021. Teší nás, že tento rok bol na akcie úspešnejší
ako minulý. Napriek pandémit, ktorá stále pretrváva a keďže bolí opatrenia v lete
miernejšie, sme si užili výlety aj posedenia. Ak to epidemická situácia dovolí, v závere
roka plánujeme pripraviť tradičné vianočné posedenie s darčekom pre každého člena.
/

z.aena Karabová
predsedníčka SZTP, ZO Leopoldov
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