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Milá Diadoráčka, milý Diadorák.

Máme za sebou ďalší rok charakterizovaný pandémiou korona vírusu, pre 
ktorú sa s vami opäť spájame listom. Podobne ako predchádzajúcom v roku sme boli 
nútení zrušiť mnohé naše podujatia a podarilo sa zorganizovať iba niekoľko z nich. 

Žiaľ, ani tento rok nám opatrenia nedovolia usporiadať ani členskú schôdzu, 
kde by sme sa s vami mohli stretnúť osobne. Avšak, aby sme dodržali naše Stanovy, 
dovolíme si Vám predložiť materiály členskej schôdze písomne na našej web stránke: 
https://diador.sk/ v prvej tretine decembra 2021. Prosíme Vás, prečítajte si ich, 
zoznámte sa s Plánom práce a Rozpočtom na rok 2022. V prípade, že Vám napadne 
niečo na ich doplnenie, smelo sa ozvite. Náš Výbor to prerokuje a plán aktivít upraví.

Keďže naďalej budeme predplatiteľmi časopisu Diabetik, dovoľujeme si Vás 
požiadať, aby ste uhradili členský príspevok na rok 2022 vo výške 10,- eur (desať 
eur) bankovým prevodom na číslo účtu našej organizácie v Slovenskej sporiteľni: 

SK61 0900 0000 0000 1149 2338 (do poznámky dajte meno člena a kalendárny
rok, za ktorý platíte), aby sme v ambulancii nezdržiavali prevádzku, ktorá sa má 
venovať najmä zdravotným záležitostiam. Ak ste v rodine viacerí členovia 
a odoberáte jeden časopis, druhý (prípadne ďalší) člen platí členské 5,- eur. Údaje 
k platbe sú k dispozícií aj na web stránke www.diador.sk v pravej časti. Poplatok je 
najlepšie zaplatiť do konca februára 2022.

Celý program aktivít Diadoru pripravujú členovia výboru, ktorí prácu 
vykonávajú dobrovoľne, bez nároku na odmenu. Podporte, prosíme, naše úsilie 
a zúčastňujte sa v roku 2022, ak to situácia dovolí, na podujatiach, ktoré sú 
realizované pre Vás. 

Tešíme sa na lepšiu spoluprácu a želáme príjemné prežitie vianočných 
sviatkov a všetko najlepšie v novom roku 2022. 

Juraj Adamek, Ľubo Barák, Katrina Červená, Milan Leško, Monika 
Martinčičová, Vlado Petrovič,  Andrej Popov, Jessy Tárnok, Martin Výdurek a Eva 
Niznerová




