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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 2022

1/2022

Nový rok sa niesol v znamení COVID-19. Nerobili sme žiadne akcie, 
nestretávali sme sa.

2/2022

V mesiaci február už tradične vyberáme členský príspevok a teší nás, že sa 
naša organizácia rozrástla o 15 nových členov.

4/2022

28.4.2022 - v tomto mesiaci sme po KORONE urobili prvú akciu. Uskutočnil sa 
výlet na výstavu Gardénia Nitra a prehliadka Nitrianskeho hradu, ktorej sa 
zúčastnilo 46 našich členov.

5/2022

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

6/2022

V Júni oslavujeme Deň otcov, na ktorých sme tiež nezabudli, odovzdali sme im 
taktiež dezert.

10.6.2022 - výročná schôdzu, ktorej sa zúčastnilo 85 našich členov. Každý člen 
dostal darček - nákupnú tašku s logom organizácie.

25.6.2022 - členky výboru sa zúčastnili DOD Trnavskej župy

30.6. - 2.7.2022 - MDOZP sa tento rok konal v Trebišove, zúčastnili sa ho 
dve naše členky Z. Karabová a E. Uková. 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.
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7/2022

4.7.2022 - výlet Dolná Krupá. Prehliadka parku a Beethowenovho domčeka pri 
kaštieli /kaštiel bol v rekonštrukcii, prehliadka nebola možná/, Medolandia, 
Rozárium. Tento výlet sme spojili s prehliadkou Smolenického zámku. Výletu 
sa zúčastnilo 33 členov.

15.7.2022 - predsedníčka Zdena Karabová sa na pozvanie primátorky mesta 
Leopoldov zúčastnila slávnostného otvorenia nového mestského úradu 
v Leopoldove.

17.7.2022 - 23.7.2022 - V rámci projektu „Kultúrne a spoločenské aktivity, 
rekondičný pobyt seniorov a ZŤP občanov", na ktorý sme dostali dotáciu od 
Mesta Leopoldov, Mesta Hlohovec a TTSK Trnava sme organizovali týždňový 
rekondično - liečebný pobyt v kúpeľoch Bojnice, v LD Lysec, ktorého sa 
zúčastnilo 54 členov. Pobyt 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.

9/2021

25.9.2022 - 30.9.2022 - 26 členov SZTP, ZO Leopoldov si užívalo 6 dňový 
pobyt v Starej Lesnej v hoteli Kontakt. Pekné jesenné počasie sme využili na 
individuálne výlety, tí zdatnejší, sa vybrali aj na náročnejšie výstupy, menej 
zdatní sa vybrali na prechádzku okolo Štrbského Plesa a po okolí. Jeden deň 
sme mali spoločný výlet na Spišský hrad, Spišská Kapitula a Levoča, kde sme 
spoznávali históriu Spiša. Večer sme oddychovali vo wellness centre, kde sme 
si užívali dokonalý relax, vírivky, bazén, sauny, masáže. K dobrej pohode 
prispelo aj spoločné posedenie pri kávičke, kde sme si podebatovali 
a porozprávali zážitky z výletov. Domov sme sa vrátili spokojní a plní zážitkov. 
Tento projekt sa uskutočnil vďaka dotácii Mesta Leopoldov a Mesta Hlohovec.

10/2022

16.10.2022 - Október mesiac úcty k starším sme si pripomenuli posedením 
našich členov. Pozvanie prijala aj primátorka mesta Leopoldov pani Terézia 
Kavuliaková, ktorá príhovorom pozdravila všetkých zúčastnených. Žiačky ZŠ,
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pod vedením pani učiteľky Andrašíkovej nás potešili svojim spevom a 
mažoretky tanečným programom. Už tradične nám spríjemnila posedenie naša 
Mestečanka, ktorá svojím hraním a spevom rozospievala celú jedáleň.

12/2021

7 7,72.2022 - na záver roka už tradične organizujeme vianočné posedenie pri 
kapustnici, na ktoré sa tento rok všetci tešíme a obdarujeme každého člena 
vianočným pozdravom a darčekom „Kalendár - Tipy na výlet 2023“.

Zdena Karabová 
predsedníčka SZTP, ZO Leopoldov
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