
Správa o činnosti LPRe – Miestna pobočka Čadca 2020 
 
V našej pobočke sme stihli uskutočniť rekondičný pobyt v Piešťanských kúpeľoch. Plánované 
akcie LPRe na Slovensku a aj v našej pobočke boli pre nepriaznivú epidemiologickú situáciu 
s pandémiou koronavírusu zrušené. 
 
Museli sme zostať v našom domácom prostredí a zrušiť všetky stretnutia. Niektorí naši 
členovia bojovali s ochorením COVID - 19, našťastie nikto ochoreniu nepodľahol. 
 
Nezaháľali sme. Využili sme túto situáciu na vychádzky do prírody s paličkami NW. Naše 
najlepšie walkerky sú Helenka Čupková a Olinka Gašperáková, ktoré kráčajú denne za 
každého počasia a plnia milióny krokov. Patrí im za to veľká vďaka. Dodržiavame hygienické 
nariadenia, nakoľko reumatici patria k ohrozenej skupine ľudí. 
 
Už dávnejšie sme sa pohrávali s myšlienkou zabezpečiť tričká s rovnakou potlačou pre našich 
členov. Dali sme vyrobiť biele s logom našej miestnej pobočky. Danka zabezpečila logistiku a 
tričká sú na svete. Oslovili sme našu predsedníčku LPRe na Slovensku Janku, ktorá nám 
ochotne pomohla s námetom loga. 
 
Ďakujeme za uskutočnené Webináre,  predsedníčke LPRe na Slovensku PhDr. Janke 
Dobšovičovej Černákovej, našim lekárom reumatológom za ich hodnotné príspevky. 
Dúfame v zlepšenie situácie na Slovensku a tešíme sa na spoločné stretnutia. Želám všetkým 
veľa zdravia a spokojnosti. 
 
 

         Vyhodnotenie činnosti LPRe – MP Čadca za rok 2020 
 
Správu vytvorila: Anna Kormancová 
Výbor LPRe – MP Čadca dňa: 4.03.2021 
Podpis štatutára: 
Počet členov  LPRe – MP Čadca k 12.03.2021  je 143 členov 
 

Popis činnosti z plánu práce za rok 2020 členovia splnené nesplnené 

1. Zasadnutie výboru dňa 29.01.2020 6 splnené  

2. Členská schôdza dňa 12.02.2020   109 splnené  

3. Rekondičný pobyt hotel Harmónia, 29.2. - 5.3.2020 53 splnené  

4. Motivačno - vzdelávací kurz v Piešťanoch, 29.2. - 5.3.2020 2 splnené  

5. Brigáda v meste Krásno nad/Kysucou, v marci pre Covid-19 
neuskutočnená 

  nesplnené 

6. Rekondičný pobyt v Trenčianskych Teplíc, zrušený pre 
Covid-19 

  nesplnené 

7. Vyhodnotenie projektu „Milión krokov pre reumatikov“, 
v júni, zrušený pre Covid-19 

  nesplnené 

8. Zasadnutie výboru LPRe – MP Čadca dňa: 20.07.2020, 
oboznámenie o zrušení zájazdu do Chorvátska, dohoda 
o postupnom plnení plánu pri daných pandemických 
obmedzeniach 

   



9. Autobusový zájazd do Chorvátska , nahradený pobytom 
v Piešťanoch, 27. – 31.7.2020 

24 splnené  

10. Zasadnute výboru v októbri sme mali telefonicky  splnené  

11. Mesiac október – oslavy Svetového dňa reumatizmu, 
zrušené pre Covid-19 

  nesplnené 

12. Členská schôdza dňa: 7.10.2020, stretnutie „Lekárov bez 
bieleho plášťa“, zrušené pre Covid-19 

  nesplnené 

13. Spoločné vianočné posedenie v mesiaci december, 
zrušené pre Covid-19 

  nesplnené 

 
 
V Krásne nad/Kysucou, 4.03.2021                           
Anna Kormancová, predsedníčka LPRe – MP Čadca 
 
 
 
 

Plán aktivít   LPRe – MP Čadca  na rok 2021 
 
Zasadnutie výboru LPRe – MP Čadca dňa : 20. 7.2021, dohoda o  smerovaní MP pri 
pandemických opatreniach, zabezpečenie tričiek s logom MP. 
 
Tričká s logom miestnej pobočky zabezpečené a odovzdané v januári našim členom. 
Členská schôdza 12.2.2021 o 15.00 hod v reštaurácii Kolkáreň. 
 
Zasadnutie výboru LPRe MP – Čadca 4.3.2021 
 
Motivačno – vzdelávací kurz v mesiaci marec, zabezpečuje LPRe na Slovensku. 
 
V mesiaci apríl spoločne s mestom Krásno nad/Kysucou, zabezpečíme brigádu a postaráme 
sa o čistotu v meste. 
 
Zasadnutie výboru LPRe – MP Čadca dňa: 6. 5.2021 
 
V máji od 9.05. -13.05. 2021 rekondičný pobyt v Piešťanoch. 
 
V mesiaci júl si vyhodnotíme „Milión krokov pre reumatikov“. 
 
Výročná členská schôdza v mesiaci október, „Lekári bez bieleho plášťa“. 
 
Vianočné stretnutie. 
 
 
Stručný návrh plánu práce vypracovala: 
Anna Kormancová, predsedníčka LPRe –MP Čadca 
 


