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Plán práce Diadoru na rok 2022
po celý rok - malá edukácia v Diadore (Barák, Výdurek)

Harmonogram zasadnutí: 11.1.2022, 8.2.2022, 8.3.2022, 12.4.2022, 10.5.2022, 7.6.2022, 
12.7.2022, 9.8.2022, 13.9.2022, 11.10.2022, 8.11.2022, 6.12.2022

Január:
- Správa o činnosti za rok 2021  (Barák)
- Správa o hospodárení a kontrolnej činnosti za rok 2021  (Červená)
- projekt „Skríning diabetu“ (Barák, Červená, VD)
- rokovanie s Asociáciou zdravotných poisťovní (Barák, Popov)
- granty na zimný a letný rekondičný pobyt Diadoru  (Tárnok, Červená)
- databáza členov Diadoru  + webovská stránka Diadoru  (Petrovič)
- rokovanie s Novo-Nordisk (Popov, Barák)                               

Február:
- EB jar  (Výdurek)
- tréningové sústredenie futsalistov  (Adamek, Barák)
- rokovanie na Ministerstve zdravotníctva SR  ( Barák)
- medzinárodné kontakty Diadoru (Poláková, Barák)  
- divadelné predstavenie  (Martinčičová)
- rokovanie s Eli Lilly (Popov, Barák)

Marec:
- zimný rekondičný pobyt Diadoru (Tárnok)
- paintball/ airsoft/ laser games (Adamek)
- brožúra „Umelé sladidlá“ (Leško)
- rokovanie s primátorom Bratislavy (Barák)
- rokovanie so starostom BA Nové mesto ( Barák)
- rokovanie so Swixx-Pharma (Popov, Barák)                             

Apríl:
- volejbal Diador vs. zástupcovia farmaceutických spoločností (Adamek)
- tréningové sústredenie futsalistov  (Adamek, Barák)
- turistika s kultúrou  (Adamek, Martinčičová)
- jarná brigáda  (Petrovič)                              
- stolnotenisový turnaj DiaMartu Martin (Adamek)
- záverečná správa o využití 2 percent z daní (Červená)
- rokovanie v zdravotnom výbore NR SR (Barák)
- rokovanie s A-import (Popov, Barák)

Máj:
- Projekt „Skríning diabetu (Barák, Červená, VD)
- EB leto (Výdurek)
- Diabetologické dni  (Barák)
- bicyklový výlet (Výdurek)
- rokovanie s Medtronic (Popov, Barák)



Jún:
- Výstava diapotravín  (Leško)
- tréningové sústredenie futsalistov (Adamek, Barák)
- divadelné predstavenie  (Martinčičová)
- rokovanie s Roche/Diasan (Popov, Barák)                           

Júl:
- DiaEuro 2022 (Adamek, Barák)
- plážový volejbal  (Adamek)
- rokovanie s Lorex Medical (Popov, Barák)                                        

August:
- letný rekondičný pobyt Diadoru  (Tárnok)
- brožúra „Sociálne a právne otázky pri diabete“ (Výdurek, Barák)
- rokovanie s Bayer/Bio-G  (Popov, Barák)

September:
- Športový deň Diadoru (Adamek)
- EB jeseň (Výdurek)
- jesenná brigáda  (Petrovič)
- kurz jogy (Martinčičová)
- rokovanie na Min. práce, soc. vecí a rodiny SR (Barák)
- 2% z daní - prihlásenie sa (Červená)
- rokovanie s Viatris (Popov, Barák)

Október:
- volejbalový turnaj v ČR  (Adamek)
- koncertné predstavenie (Martinčičová)
- propagačné kalendáriky Diadoru (Popov, Poracký)
- kontrola hospodárenia, evidencie majetku a dokumentácie Diadoru (Kováč, Červená)
- rokovanie s Wörwag Pharma (Popov, Barák)

November:
- Svetový deň diabetu  (Výdurek, Niznerová)
- EB zima (Výdurek)
- VČS Diadoru  (Barák, Popov)
- rokovania s Aqvitox Technology (Popov, Barák)

December:
- bowling/biliard/kolky (Adamek)
- Plán práce a harmonogram zasadnutí na rok 2023  (Barák)
- predvianočný edukačný seminár (Tárnok)
- Vianočný koncert Diadoru (Martinčičová)




