
 

Vyhodnotenie činnosti za rok 2021  Liga proti reumatizmu – Klub Motýlik

Správu vytvorila: Pionteková Zuzana

Výbor LPRe - KM  schválil dňa: 21. 02. 2022

Počet  členov k 31.12.2021: 66  

Počet  nových členov v roku: 10

Podpis štatutára: 

P.č. Popis činnosti podľa plánu z predchádzajúceho roka Počet čl. Dátum Splnené Nesplnené

1.

Šírenie informácií o SLE a autoimunitných chorobách  pre záujemcov 

najmä prostredníctvom web stránok 

2.

Sledovanie noviniek na zahraničných portáloch, zabezpečenie ich 

prekladu a šírenie informácií pomocou webu

3. Výročná členská schôdza – online prostredníctvom Skype konferencie 7 17.6. splnené

4.

Svetový deň lupusu                                                                                  

Panelová diskusia – Dopad lupusu na život jednotlivca 16 13.5. splnené

5. Prednáškové popoludnie v Košiciach pre pandémiu zrušené

6. Účasť na akciách LPRe SR, webináre, prednášky online

 Univerzita Reumy, Online program k      

SDR 

7.

Účasť na konferenciách organizovaných EULAR, PARE a 

YoungPARE  Nov - EULAR PARE konferencia 

8. Spolupráca s LUPUS EUROPE, konvencia online 24.-26. 09.

9. Spolupráca so Slovenskou alianciou zriedkavých chorôb príspevky pre SAZCH

10.

Operatívne stretnutia a Skype hovory výboru a členov – riešenie 

aktuálnych problémov priebežne v roku 6x

11. Návšteva kultúrnych podujatí  (2x) pre pandémiu zrušené

12. Pohnime sa s reumou – spolupráca s MP Bratislava 10 individuálne, počas roka splnené

13. Rekondičný pobyt – Vysoké Tatry 7 15.-19. 09 splnené

14. Zbierka 2% z daní FO a PO splnené

15.

Získavanie nových podnetov od návštevníkov webových stránok, 

osobnou a emailovov komunikáciou priebežne v roku splnené

16. Aktívna propagácia LPRe – KM, nábor nových členiek/členov priebežne v roku splnené

1. O LUPUSE INAK – séria webinárov 30

23.02.  Prevencia infekcií                   

25.03.  Prvé kroky s lupusom         

09.11.  Pohyb a lupus                   01.12.  

Strava a lupus

2. Stretnutie pacientov s lupusom s prednáškou vo Vysokých Tatrách                               10 18.09.

3. Cvičenie joga, fyzio, pilates 12 priebežne v roku

Bratislava 15 .02.2022 Zuzana Pionteková

predsedníčka LPRe - KM

splnené/stále aktuálne

splnené/stále aktuálne

Činnosť nad rámec plánu

Odtlačok pečiatky:

splnené/stále aktuálne

splnené/stále aktuálne

splnené/stále aktuálne

splnené/stále aktuálne



 

Liga proti reumatizmu – Klub Motýlik Plán činnosti na rok 2022 
 

 
 

 

• Šírenie informácií o SLE a autoimunitných chorobách  pre záujemcov najmä prostredníctvom 

webových stránok: www.klubmotylik.sk, www.mojareuma.sk 
Facebook: https://www.facebook.com/LPReKlubMotylik 

 

• Sledovanie noviniek na zahraničných portáloch, zabezpečenie ich prekladu a šírenie informácií 

pomocou webovej stránky 
 

• Príprava VČS s prednáškou /v prípade obmedzení zabezpečíme cez internet/  
 

• Svojpomocne pripravíme novú sériu webinárov „Život s lupusom“ 
 

• Účasť na akciách LPRe SR 
 

• Účasť na konferenciách organizovaných EULAR PARE a YoungPARE 
 

• Spolupráca s LUPUS EUROPE /príprava konferencie v Bratislave/ 
 

• Spolupráca so Slovenskou alianciou zriedkavých chorôb 
 

• Operatívne stretnutia výboru a členov – riešenie aktuálnych problémov /cez Skype/ 
 

• Návštevy kultúrnych podujatí členmi a sympatizantmi LPRe – KM min. 2x za rok 
 

• Pohnime sa s reumou – spolupráca s MP Bratislava 
 

• Rekondičný pobyt 
 

• Zbierka 2 % z daní FO a PO 
 

• Získavanie nových podnetov od návštevníkov webových stránok, osobnou a email komunikáciou 
 

• Aktívna propagácia LPRe – KM, nábor nových členiek/členov 
 

 
 
 

 

 Text plánu vypracovala Zuzana Pionteková, predsedníčka LPRe – KM. 
 Návrh plánu bol schválený výborom LPRe – KM dňa 21. 02. 2022. 
       
 

 Bratislava 15. 02. 2022 
 

http://www.klubmotylik.sk/
http://www.mojareuma.sk/
https://www.facebook.com/LPReKlubMotylik

