
MP Košice  

Vyhodnotenie činnosti MP LPRe SR za rok  2014 

LPRe – MP Košice                                                     Odtlačok pečiatky:  

Správu vytvoril: Katarína Palková   v Košiciach, dňa  15.02.2015 

Výbor LPRe – MP Košice  schválil dňa:...................              podpis štatutára:............................. 

 

Bod. č. Popis činnosti podľa plánu z predchádzajúceho roka splnené nesplnené 

1. 

 

 

Pravidelné zasadnutia výboru MP, minimálne 4x ročne, prípadné 
ďalšie zasadania podľa potreby organizovania jednotlivých akcií 
MP. – v r. 2014 výbor MP  zasadal 7 krát 

 

x 
 

2. 

 

 

V apríli 2013 zorganizovať  Výročnú členskú schôdzu 

s odbornou prednáškou. – VČ sa konala dňa 3.4.2014 s účasťou 
57 členov s odbornou prednáškou 

x 
 

 

3. 

 

V rámci medzinárodnej spolupráce organizácií s podobným 
zameraním rozvíjať spoluprácu s členmi pacientskej organizácie 
reumatikov z mesta Jelgava (Lotyšsko) a maďarskou ligou 
reumatikov – pozvať zástupcov na akciu konanú MP alebo 
centrálou LPRe SR, napr. SDR - Beh reumatikov. 

V roku 2014 organizovala LPRe SR počas MVK v Piešťanoch  
stretnutie so zahraničnými zástupcami českej Revma Ligy, na 
ktorom sa zúčastnili aj členovia našej MP.    

Čiastočne 
x 

 

4. Pohyb je život – pod týmto heslom pokračovať v 2 typoch cvičení 
– dva krát týždenne cvičenie na fit loptách pod vedením 
fyzioterapeutky a raz v týždni body styling s odbornou 
cvičiteľkou. – na fit loptách sa cvičí 2x týždenne a raz týždenne, 
pod vedením 2 zaškolených členiek MP špecialistkou z NURCH sa 
cvičí špeciálne rekondičné cvičenie pre členov 

x  

5. Relax, oddych a rehabilitácia reumatikov  - týždenný pobyt je 
plánovaný na jeseň 2014 – miesto upresniť najneskôr na VČS. 
Plánovaný počet : minimálne 25 členov. Zorganizovať aj 
jednodňové pobyty v blízkych kúpeľných zariadeniach, napr. 
Bardejov, Vyšné Ružbachy a pod. – pobyt v Bardejovských 
kúpeľoch sme zorganizovali v máji (2-dňový, 18členov) 

x  



a v novembri (3-dňový, 28členov) a v septembri týždenný pobyt 
na Šírave (34 členov) 

6. V októbri sa pri príležitosti SDR zapojiť do ďalšieho ročníka Behu 
a chôdze reumatikov v spolupráci so sociálnym zariadením LUX, 
n. o. a pobočkou Únie proti osteoporóze a zúčastniť sa aj Behu 
organizovaného centrálou. – Deň zdravia - zorganizované dňa 
8.10.2014, 96 účastníkov, 6 naši členovia sa zúčastnili aj SDR 
v Piešťanoch. 

x  

7. 

 

 

Naši členovia sa už tradične radi zúčastňujú  rôznych kultúrnych 
podujatí. V priebehu roka plánujeme zorganizovať 4 spoločné 
návštevy ŠD  podľa programu a 10 filmových podujatí. Návštevy 
výstav, galérii a koncertov absolvujeme  podľa ponuky 
Mestského informačného centra. - 22 členovia sa zúčastnili 
koncertu Filmová hudba, 26 členov filmových predstavení a 12 
členov divadelných predstavení  

     X 

 

 

 

8. 

 

Vianočné stretnutie členov s mikulášskymi baličkami  plánujeme 
na 1. decembrový týždeň s kultúrnym programom v spolupráci 
so soc. zariad. LUX, n. o. naplánované na každé stretnutie. - 
Vianočné stretnutie sa konalo dňa 18.12.2014 za účasti 57 
členov s bohatým a krásnym vianočným programom detí zo soc. 
zariadenia LUX, n. o.   

x 

 

9. Vzdelávanie formou odborných prednášok erudovaných 
reumatológov máme naplánované na každé stretnutie. Počet 5 
– 7 podľa možností prednášajúcich.  - 1x  Doc. MUDr. Veronika 
Vargová a 2x MUDr. Tatiana Chomová - plánovaný počet sa 
z dôvodu zaneprázdnenosti lekárov nepodarilo splniť, 2 naši 
členovia sa zúčastnili MK organizovaného LPRe SR v Piešťanoch 

čiastočne
x 

 

10. Budeme pokračovať v aktívnej propagácii a informovanosti 
o činnosti LPRe SR a našej pobočky priamo v ambulanciách 
reumatológov a všetkými dostupnými mediálnymi 
prostriedkami – vlastná web stránka, plagáty, letáky, pozývanie 
regionálnych médií priamo na akcie, atď.  -v košickom Korzári 2. 
0ktobra 2014 bol uverejnený článok:   Zuzana si život užíva aj 
s barlami,  informujúci verejnosť  o akcii POHYBOM PROTI 
REUME a našej členke Bc. Bendíkovej, rádio REGINA – 2 relácie, 
články v časopise Jazerčan, informačné letáky o činnosti MP 
v ambulanciách a čakárňach reumatológov, v informačnom 
bulletine, web stránka našej MP aj LPReSR 

x 

 

Činnosť, podujatia, projekty nad rámec plánu LPRe – MP Košice 

1. Pohybom proti reume - 2.10.2014 o 17.00 hod sa uskutočnil sprievod - jazda bicyklom, 
behom a krokom pri príležitosti Svetového dňa reumatizmu 



2. Kreatívny projekt Bc. Bendíkovej PUTOVNÝ ŠÁL na Slovensku, ktorý sa v septembri 
„spojil“ so šálom z Českej republiky ako prejav zmysluplnej spolupráce s organizáciou 
REVMA ČR. V MP Košice štrikovali: Ildikó Schmidtbauerová, Jarka Semešiová, Betka 
Fiedlerová, Veronika Haľková, Magda Bodorová, Helena Kalinová 

 
 
 
 
Stav členskej základne MP: 
Počet členov k 1.1.2014 :    124  členov 
Počet nových členov:             16 členov 
Počet vyradených členov:     27 členov 
Počet členov k 31.12.2014: 113 členov   
 


