
Vyhodnotenie plánu práce MP LPRe – SR Poprad  2021 

1. Január, Február, Marec 

− Aktivácia členov a rodinných príslušníkov MP pre venovanie 2% z daní pre našu pobočku 

– splnené 

− Poskytovanie vitamínových prípravkov – splnené 

− Plenárna schôdza –  splnené 

− Zasadnutie výboru MP – splnené 

− Výlet do Vysokých Tatier – Hrebienok – splnené 

− Účasť na motivačnom kurze poriadanom LPRe SR Piešťany – splnené v mesiaci august 

2. Apríl 

− Návšteva kúpeľného zariadenia v Gánovciach – splnené v júli 

− Návšteva kúpeľov Vyšné Ružbachy – nesplnené 

3. Máj 

− Návšteva Termálneho kúpaliska vo Vrbove – splnené 

− Návšteva kúpeľného zariadenia v Gánovciach – nesplnené 

4. Jún, Júl 

− Návšteva termálneho kúpaliska Podhájska – nesplnené 

− Posedenie pri guláši – splnené 

5. September 

− Zasadnutie výboru MP – splnené 

6. Október 

− Účasť na motivačnom kurze poriadanom LPRe SR Piešťany – nesplnené 

− Stretnutie členov a sympatizantov pri príležitosti SDR – splnené 

7. December 

− Zakúpenie vitamínových prípravkov pre členov MP – splnené 

− Schôdza výboru MP a spoločné koncoročné posedenie – nesplnené 
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O všetkých našich akciách sú členovia MP informovaní prostredníctvom vývesky pred 

reumatologickou ambulanciou MUDr. Tkáčovej, a MUDr. Čižmárikovej, ako aj na našej webovej 

stránke: www.reumatikpoprad.sk 

Tento plán je len orientačný a bude podľa našich možností a pandemickej situácie aktuálne 

doplňovaný. 
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