
Výročná správa činnosti LPRe – Klubu Bechterevikov za rok 2021 

 

1. V mesiaci august sme absolvovali 1. Motivačno-vzdelávací kurz Ligy proti reumatizmu 

Slovenskej republiky 2021 a jej valné zhromaždenie v Piešťanoch. Práve na ňom som mal 

tú česť, ako predseda nášho Klubu Bechterevikov, byť zvolený do predsedníctva celej našej 

ligy. Taktiež sa do predsedníctva dostala členka Klubu Bechterevikov Zuzana Maťaše.  

2. Aktívne a pasívne sme sa zúčastnili dvoch častí projektu Univerzita Reumy, ktorými boli 

Ankolyzujúca spondylitída a Bechterevova choroba a materstvo. 

3. V mesiaci december sa uskutočnila telekonferencia klubu, ktorej hlavným cieľom bolo 

predstavenie klubu novým členom a zoznámenie sa.  

4. Aktívne boli poslané 4 newslettery s našou aktívnou podporou. 

5. Nakoľko sa rok niesol v znamení covidu, všetky fyzické aktivity a plánované činnosti boli 

pozastavené. 

6. Mali sme niekoľko príspevkov v Bulletine. 

7. Neustále sme udržiavali kontakty prostredníctvom chatov, telefonátov a e-mailov s našimi 

členmi. 

 

 

 

 

                                                                                                      

V Trenčíne dňa 26.1.2022                                                             Ing. Igor Súletý 

                                                                                                        Predseda KBch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plán činnosti LPRe – Klubu Bechterevikov na rok 2022 

 

1. Pokračovať v propagácii klubu a získavaní nových členov cez rôzne médiá, sociálne siete a 

prostredníctvom propagačných materiálov.  

2. Uskutočniť 2 zasadnutia Výboru Klubu Bechterevikov osobne (v prípade pretrvávajúcich 

covid obmedzení videokonferenciou) v termínoch jún a november. 

3. Podľa možností realizovať spoluprácu s partnerskými spoločnosťami, zorganizovať 

spoločný rekondičný pobyt, výlet alebo iné stretnutia tematicky ladené pre účely 

skvalitnenia života pacientov s Bechterevovou chorobou. 

4. Zúčastniť sa stretnutí a školení organizovaných LPRe na Slovensku (Motivačno-vzdelávací 

kurz), Svetový deň reumatizmu, spolupracovať s inými Klubmi a Miestnymi pobočkami 

LPRe SR a pacientskymi organizáciami v mestách, napr.: Slovenským červeným krížom, 

AOPP... 

5. Klub chce tiež spolupracovať s reumatologickými ambulanciami a inštitúciami zameranými 

na cvičenie a pohyb v rôznych mestách.   

6. Pokračovať v úspešnom každokvartálnom projekte Newsletter, ktorý bude pozostávať vždy 

z odbornej medicínskej témy s lekárom, príbehu od pacienta, ktorý trpí ochorením a 

zaujímavej aktuálnej témy. 

 

 

 

 

 

V Trenčíne dňa 24.1.2022                                                                     Ing. Igor Súletý 

                                                                                                                      Predseda KB 
 


