
Správa a vyhodnotenie činnosti LPRe –MP Košice  
za rok 2020 

   

    LPRe– MP Košice 
   Správu vytvoril: Zuzana Bendíková 
   Výbor LPRe –MP Košice schválil: dňa 15.3.2021 
   

 

 
Podpis štatutára:   Odtlačok pečiatky: 

 

 

 
Počet členov k 31.12.2020: 215  
(ktorí sú evidovaní v MP k 31.12.predchádzajúci rok) 

 
 

 
     

P.Č. Popis činnosti podľa plánu z predch. roka 2020 
Počet 
členov Splnené Nesplnené 

1. Pravidelné zasadnutia výboru MP, minimálne 4x ročne, 
prípadne zasadania podľa potreby organizovania jednotlivých 
akcií MP. Prvé zasadnutie dňa 27.1.2018 

10/výbor 2x   

2. Február, Marec – príprava na VČS MP Košice 10/výbor splnené   

3. Marec - Výročná členská schôdza  0/215  nesplnené 

4. Pohyb je život – pravidelné celoročné cvičenie pre reumatikov 
2 x týždenne, v utorok a vo štvrtok v Átrium klube pod 
vedením vlastných cvičiteliek. 

 Čiastočne 
splnené 

  

5. August – rekondičný pobyt v Liptovskom Jáne, Hotel Avena 42/215 splnené   

6. September – rekondičný pobyt na Zemplínskej Šírave, Hotel 
Chemes 

33/215 splnené   

7. September – výlet loďou do Maďarska 
Október – aktivity k SDR – Ples reumatikov pri príležitosti 30. 
výročia vzniku LPRe SR, prednášky, NW súťaž – dekáda 
reumatikých dní 

0/215  nesplnené 

8. Propagácia v mestských médiách – Dni reumatikov    

9. Vianočné stretnutie reumatikov – prednášky, kultúrny 
program,  občerstvenie. 

  nesplnené 

10. Vzdelávanie formou odborných prednášok erudovaných 
reumatológov máme naplánované na každé stretnutie členov. 
Počet 3-5 podľa možností prednášajúcich.   

  nesplnené 

11. Celoročne – kultúrne a spoločenské podujatia – návšteva 
koncertov a divadelných predstavení.  
 

    

12. Kronika MP – priebežné zaznamenávanie činnosti našej MP 
v záujme zachovania informáciíí o všetkých našich aktivitách. 

 Splnené   

13. AKTÍVNA PROPAGÁCIA A INFORMOVANOSŤ – Budeme 
pokračovať v aktívnej propagácii a informovanosti o činnosti 
LPRe SR a miestnej pobočky priamo v ambulanciách 
reumatológov a všetkými dostupnými mediálnymi 
prostriedkami – vlastná web stránka, plagáty, letáky, 
pozývanie regionálnych médií priamo na akcie, atď.   

 Čiastočne 
splnené 

 



14. Prednášky Bez bielych plášťov    nesplnené 

15. NORDIC WALKING – Pohnime sa s reumou   Splnené, 
17.098.350 
krokov/rok 

 

16. Poradenstvo na mobile, facebooku, e-mailom   splnené  

          

 
V Košiciach, 15.3.2020 

 
 

 

 

 
Bc. Zuzana Bendíková 
Predsedníčka LPRe – MP Košice 

 
 

 


