
IČO: 36084824, číslo účtu: SK24 0900 0000 0051 3216 6654

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

Správa o činnosti ZO SZTP Leopoldov za rok 2018

27.2.2018

Zúčastnili sme sa zdravotnej prednášky o bylinkách a mastičkách na potlačenie bolesti 
pohybového aparátu človeka. Prednášal kúpeľný lektor a bylinkár Karel Štenbaur 
spolupracovník BIOMEDIKA PRAHA. Prednáška bola na MsÚ Leopoldov v zasadačke.

14.3.2018

14. marca 2018 bola výstava „ Eva Kostolányiová v čase“ vo vlastivednom múzeu 
v Hlohovci, na ktorej sa zúčastnili aj naše členky. Na začiatku bolo úvodné slovo o je j živote, 
spomienky na jej umelecký ž ivo t, boli tam vystavené jej fotografie a vypočuli sme si jej 
pesničky.

21.3.2018

Zúčastnili sme sa stretnutia ohľadne tvorby Komunitného plánu sociálnych služieb na MsÚ 
Leopoldov.

26.3.2018

Zúčastnili sme sa zasadnutia Okresnej rady a Krajskej rady Slovenského zväzu telesne 
postihnutých Trnava

8.4.2018

Výročná členská schôdza ZO SZTP Leopoldov. Schôdze sa zúčastnilo 64 členov.

12.4.2018

Organizovali sme výlet na výstavu „Zdravý životný štýl, Záhradkárstvo, Včelárstvo“ 
v Trenčíne , zúčastnilo saje 31 členov

25.04.2018-01.05.2018

V rámci projektu „Podpora zdravia sme organizovali 7 dňový „Rekondično -  liečebný pobyt 
v kúpeľoch Nimnica. Pobytu sa zúčastnilo 13 členov.

9.5.2018

Zúčastnili sme sa na verejnom prerokovaní návrhu komunitného plánu sociálnych služieb na 
roky 20, M18 -  2022, ktoré sa uskutočnilo v zasadacej miestnosti Mestského úradu 
Leopoldov.
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Organizovali sme výlet Podolie- Park miniatúr, Čachtice -  múzeum Draškovičov palác, 
Čachtický hrad a Beckov hrad, výletu sa zúčastnilo 43 členov.

14.6.2018-16.6.2018

Zúčastnili sme sa MDOZP (Medzinárodný deň osôb so zdravotným postihnutím) vo Zvolene. 
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.

21.6.2018

Posedenie pri guláši, zúčastnilo sa ho 53 členov: Posedenie sa konalo na Strelnici MS SR 
v Leopoldove, priestory aj vybavenie nám poskytol ÚZNV a ZVJS Leopoldov.

19.7.2018

Organizovali sme pre našich členov kúpanie v Dunajskej Strede. Zúčastnilo sa ho 32 členov. 
Počasie nám prialo, domov sme sa vrátili dobre vykúpaní a spokojní s výletom.

14.8.2018 Výlet loďou Bratislava - Viedeň

Po kultúrnych zážitkoch na Slovensku sa členovia ZO SZTP Leopoldov dňa 14.8.2018 
vybrali na výlet loďou TWIN CITY LINER Bratislava -Viedeň a späť. Plavba, počas ktorej 
sme mali panoramatický výhľad na krásnu okolitú prírodu trvala 90 minút a veľmi sme si ju 
užívali. Po príchode do centra sme mali na prehliadku mesta Viedne 4 hodiny. Centrum 
Viedne ponúka pri pešej prehliadke mnoho zaujímavých pohľadov. Prezreli sme si historickú 
časť mesta, najviac nás upútal Dóm sv. Štefana, ktorý je symbolom Viedne, Hofburg -  Sisi 
múzeum, cisárske apartmány, Viedenská radnica, ktorá je srdcom viedenského politického 
života.
Prehliadku Viedne sme zakončili v cukrárni, kde nesmela chýbať Sacherova torta a 
viedenská káva . Síce unavení, ale spokojní sme si ešte raz užívali plavbu loďou do 
Bratislavy.

31.8.2018

38 členov ZO SZTP sa zúčastnilo výletu na zámok Lednice na Morave. Po príchode na 
zámok sme si prezreli krásne rozkvitnutý park, ktorý nás uchvátil svojou krásou. Potom sme 
sa vybrali na prehliadku zámku, ktorou nás sprevádzala mladá a vtipná sprievodkyňa, ktorá 
nám porozprávala históriu zámku.. Po prehliadke zámku sme si prezreli zámocký skleník, 
kde sú rôzne cudzokrajné rastliny, kvetiny a palmy. Kedže bol čas obeda, dali sme si 
prestávku na obed, a niektorí ešte na prechádzku parkom. Posilnení kávou sme sa vybrali 
pešo na Minaret. Trasa bola dlhšia ako nám bolo povedané, pre niektorých to bolo náročné, 
ale zvládli sme to. Od minaretu sme mali rezervovanú plavbu loďkou, ktorú sme si po 
náročnej ceste užívali. Loďkou sme sa dostali opäť na zámok, kde sme mali ešte oddych, 
niektorí si dali neskorý obed, niektorí pivo alebo kávu. Oddýchnutí a spokojní sme sa vracali 
naspäť domov autobusom.
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5.9.2018

DOD rádia Regina sa streto s dobrým ohlasom. Zúčastnilo sa 28 členov.
Program bol pestrý, v relácii MUFUZA blahoželá REGINE účinkovali: Tomáš Bezdeda, 
Henry Tóth, Samo Tomeček, Rasťo Piško, Marián Labuda, Stano Gális, Jakub Ružička, 
Robo Opatovský, Marcela Laiferová, Gizka Oňová. V kulináriu sme ochutnali bratislavské 
rožky, sacherove miňonky, palacinjky a hit sezóny slaný karamel. Zúčastnili sme sa verejnej 
nahrávky folklórnej relácie, kde účinkovali: Mladí a malí huslisti z Červeníka, Bešeňovskí 
citaráši, Tradícia Dražovce.
V Poradni sme sa dozvedeli: kontraindikácie a kombinácie liekov, zúčastnili sme sa merania 
hladiny cukru v krvi, tlaku, cholesterolu, merania metabolického veku (kosti, svaly, tuk, voda 
v tele), redukcia nadváhy.

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

14.9.-16.9.2018

Náš člen Patrik Bisták sa zúčastnil 14. ročníka celoslovenskej súťaže Kremnická barlička 
v prednese poézie , prózy a speve , kde získal diplom. Bývalej predsedníčke p. Petrášovej 
Márii bol udelený ďakovný list a pamätná medaila.
14.10.2018

RC SZTP Bratislava organizovalo XXII. ročník benefičného koncertu pod názvom „Umelci 
srdcom“. Moderátorkou koncertu bola herečka Trnavského divadla Lenka Barilíková.
V príjemnom prostredí vo veľkej sále Istropolisu vystúpili Janka Lieskovská -  divadlo Nová 
scéna, Ďuri a Stenly, Red Cat Cabaret (Lucia Šipošová, Vašo Púčik, Helga Kovalovská, 
Zuzana Krausová, Lenka Svozilová), Peter Tokoš -  Marine Braders, Robo Opatovský a 
detský tanečný súbor Hájenka, Lucia Lužinská, Miroslava Drínová, Michal Candrák.
Program sa nám veľmi páčil a po peknom kultúrnom zážitku sme sa spokojní vrátili domov.

25.11. -1.12.2018

V rámci projektu „Podpora zdravia a rekondičný pobyt“ sme sa zúčastnili v dňoch 25.11. -
1.12.2018 „Rekondično -  liečebného pobytu“ v kúpeľoch Bojnice. Tohto pobytu sa 
zúčastnilo 33 členov. Liečebnými procedúrami sme si zlepšovali naše fyzické aj duševné 
zdravie. Tento projekt sa uskutočnil aj vďaka podpore a dotácii MsÚ Leopoldov.
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Zdena Karabová
predsedníčka ZO SZTP Leopoldov
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