
Výročná správa o činnosti LPRe – MP Lučenec za rok 2016 
 

Vážené dámy, páni, milí hostia, 
 
vítam Vás na dnešnej výročnej členskej schôdzi, na ktorej sa schádzame v začiatku roka 2017, 
aby sme zhodnotili našu spoločnú činnosť za uplynulý rok 2016. Zároveň nás tu čaká povinnosť 
vykonať voľby do orgánov pobočky, ktoré podľa stanov musia prebehnúť každý tretí rok. My sme 
ich mali posledné v roku 2014. 
 
     Tak ako vždy sme našu činnosť riadili plánmi činnosti na jednotlivé polroky. V roku 2016 sme sa 
riadili touto praxou a je možné konštatovať, že všetky aktivity, ktoré sme si naplánovali boli 
uskutočnené. 
Je však potrebné podotknúť, že v zosúlaďovaní plánov s inými Obč. združeniami dochádzalo 
mnohokrát ku termínovým kolíziám, kedy v jednom termíne sa konalo viacero naplánovaných akcií. 
Napriek našej snahe sa podarilo zosúladiť len s Denným centrom pre seniorov v Lučenci, s ktorými 
sme podnikli aj spoločné akcie. V tejto iniciatíve nám ešte vyšli v ústrety aj Slovenský zväz telesne 
postihnutých, ktorí nám predložili svoj plán. Keďže je mnoho našich  členov, ktorí sú evidovaní v 
ďalších občianskych združeniach, je našou snahou predchádzať týmto kolíziám, aby naše činnosti 
mohli byť ešte hodnotnejšie.   
 
Osvedčilo sa nám konanie výročných členských schôdzí začiatkom roka, kedy sa zároveň vybralo 
členské za nasledovný rok a je to tiež optimálne z titulu rozdania plánov na konkrétny kalendárny 
rok. 
 
Činnosť pobočky bola zameraná na dve oblasti a to:  na osvetu z oblasti zdravotníctva 
                                                                                     na pohybové aktivity 
 
     Čo sa týka prvej oblasti uskutočnili sa prednášky v marci 2016, ktoré prezentoval MUDr. Gáfrik. 
Témami boli ortopedické ochorenia a spôsoby liečby. Práve tu sa vyskytla hore uvedená kolízia s 
výročnou schôdzou Jednoty dôchodcov, v dôsledku čoho sa na tejto hodnotnej prednáške 
zúčastnilo len 27 členov. Oveľa vyššia účasť bola v novembri 2016, a to v počte 72 členov na 
prednáške so zameraním na biologickú liečbu reumatických ochorení, gestorom ktorých bola 
centrála LPRe SR.  
V mesiaci december nás s podmienkami umiestnenia v dennom stacionári Alžbetka oboznámili 
pracovníci. Na tento rok vzhľadom k tomu, že sme pacientska organizácia, bolo zaradených  viac 
prednášok so zdravotnou tematikou. Samozrejme, že sme obmedzený prísľubom a skutočnou 
účasťou jednotlivých lektorov. 
 
     Čo sa týka pohybovo-relaxačných aktivít tu sme pre našich členov pripravili v mesiaci február 
kúpanie v Bukszéku. V mesiaci apríli sme uskutočnili dvojdenný výlet na Vodné dielo Gabčíkovo a 
Komárno, s wellnes pobytom v Patinciach. Účasť bola dobrá. Každoročne sa uskutočňuje v mesiaci 
apríl upratovanie Denného centra v Lučenci, kde sa opakovane zúčastňujú stále tí istí členovia. Je 
pochopiteľné, že je v našom záujme, aby sa schátralé priestory Denného centra udržiavali v 
poriadku. 
Ďalšou  vydarenou spoločnou akciou bola návšteva kaštieľa  a múzea v Divíne. Následne s 
prehliadkou 
miestneho historického  kostola. Taktiež prehliadka divínskeho hradu so sprievodcom. Tu sme 
končili opekačkou v areáli hradu. Akcia mala úspech. 
 
     V mesiaci august sa uskutočnila spolu s DCS návšteva termálneho kúpaliska v Egri, ktorá bola 
plánovaná na jún.  V júli a auguste sme neplánovali žiadne aktivity. Až v mesiaci september sme 
boli na Lipovianskej vyhliadkovej veži, ktorá je súčasťou poznávacieho turistického chodníka v 
našom regióne. Aj tu sa  účastníci so spokojnosťou vyjadrili k jej  priebehu. Je potrebné spomenúť, 
že z účastníkov si zaslúži obdiv p. Šalamonová, ktorá napriek veku absolvovala výstup 
obdivuhodne zdatne. V mesiaci október sme podnikli relaxačný pobyt v kúpeľoch v Bardejove v 
liečebnom dome Ozón, ktorí účastníci ohodnotili s uspokojením. Nasledoval každoročne v októbri 
usporadúvaný Svetový deň reumatizmu, ktorý sme taktiež zasvätili pohybu – tancom. V decembri 



sme ukončili rok tradične mikulášskou kapustnicou, kde sme odmenili našich jubilantov. Aj tu sme 
pri tónoch heligonkárov tancovali a spievali. 
 
Pri hodnotení našich aktivít za uplynulý rok 2016 je potrebné poďakovať všetkým našim členom, 
ktorí sa zúčastňovali týchto akcií a v neposlednom rade  výboru Miestnej  pobočky LPRe v Lučenci, 
revíznej komisii, ktorých členovia svedomite a mnohokrát aj nad rámec povinností pristupovali k 
tímovej práci v pobočke. Ďakujeme samospráve Denného centra v Lučenci pod vedením p. 
Pavčovej Rozálie za zosúladenie spolupráce  oboch našich organizácií a za ochotnú ústretovosť. 
                                                                    
 
 A keďže veľmi dobre vieme, že naša činnosť sa nezaobíde bez finančných prostriedkov 
vyjadrujeme týmto vďaku všetkým sponzorom menovaným kde uvediem Fi..Svoma  s.r.o v Lučenci 
aj 
tým, ktorí si neželajú byť menovaní. Ďalej  všetkým podporovateľom a priaznivcom ktorí odvodom 
2% z dane podporili našu činnosť. Dôkazom našej životaschopnosti je aj fakt, že sa naše rady 
rozrástli v priebehu minulého roka o 4 členov a počnúc rokom 2017 o 13 členov. Všetkých vítame 
v našich radoch a tešíme sa na spoločnú prácu a zážitky. Za úzku a účinnú spoluprácu a podporu 
patrí vďaka Mestu Lučenec v zastúpení p. primátorky PhDr. Pivkovej, pracovníčkam odd. soc. vecí 
kultúry a športu p. PhDr. Káčeríkovej, Ing. Noskovej a Mgr. Gregušovej . 
 
 
Je potrebné spomenúť, že výbor pobočky prešiel od predošlých volieb niektorými zmenami v 
obsadení a to nasledovnými : 
 
Predsedkyňa p. Kvaková Agnesa bola nahradená zo zdravotných dôvodov p. Kvak Viktorom. 
Členky výboru p. Gilanová Mária bola nahradená p. Oravcovou Máriou a p. Urbanová Darina bola 
nahradená p. Leicherom Štefanom. 
V zložení revíznej komisie došlo k nasledovnej  zmene : p. Gruyovú Alžbetu, ktorá na vlastnú 
žiadosť odstúpila z funkcie členky rev. komisie nahradila p. Škamlová Anna. 
 
 
Tak, ako každý rok, aj v roku 2016  v súlade so Stanovami členovia, ktorí ku koncu roka 
neuhradili členské boli vyradení z evidencie,  avšak ako som uviedol členská základňa sa 
rozširuje pribúdaním nových členov. 
 
V súčasnosti tvorí členskú základňu : 118 členov 
 
 
Na záver Vám chcem pripomenúť, že členská schôdza je najvyšším orgánom nášho Občianskeho 
združenia a preto zodpovedným prístupom k voľbám, ktoré sa dnes uskutočnia prejavíte svoju vôľu 
o kvalitu činnosti našej pobočky na ďalšie tri roky. Ďakujem Vám za pozornosť. 

 


