
PLÁN ČINNOSTI ZVÄZU DIABETIKOV SLOVENSKA NA ROKY 2013  – 2017: 

 

 každoročne organizovať Diabetologické dni v termínoch a mestách organizovania 

Diabetologických dní SDS (Slovenská diabetologická spoločnosť) v spolupráci so 

SKSaPA (Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek) a regionálnymi 

SKSaPA; 

 každoročne organizovať Festival diabetu v Banskej Bystrici, pri tejto príležitosti 

vydávať mimoriadne číslo časopisu DIASpektrum; 

 každoročne sa zúčastňovať formou výstavného stánku a poradenstva na 

Agrokompexe v Nitre; 

 každoročne organizovať verejnú zbierku TESCO v spolupráci so SHR; 

 každoročne organizovať tábor pre 50 detských diabetikov a rekondično – integračné 

a rehabilitačné pobyty pre ŤZP diabetikov a členov ZDS v počte 300 dospelých 

členov ZDS; 

 aktívne sa zúčastňovať kongresov IDF, IDF World, EASD - prezident ZDS 

a viceprezident pre zahraničie, príp. iný člen ZDS; 

 zastupovať ZDS na zasadnutiach DEPAC - prezident ZDS;  

 pokračovať v spolupráci s časopisom Diabetik a pravidelne doň prispievať; 

 zriadiť edukačné centrá Ústredím ZDS v jednotlivých regiónoch Slovenska; centrá 

budú zastrešovať absolventi VŠ štúdia sociálnej práce so zameraním na edukáciu 

klientov s diabetes mellitus; tieto centrá budú riadne certifikované Ústredím ZDS; 

edukačné centrá zriaďovať v spolupráci so SDS a s hlavným diabetológom SR;  

 pokračovať vo výchove a vzdelávaní profesionálov na edukáciu diabetikov 

v spolupráci s VŠZaSP sv. Alžbety, Detašovaným pracoviskom bl. Metoda D. Trčku 

v Michalovciach zahájením bakalárskeho štúdia v školskom roku 2014/2015;  

 pokryť edukačnými centrami celé Slovensko vyžaduje od predsedov ZO, aby robili 

reklamu tomuto štúdiu, propagovali ho nielen v regionálnych médiách, ale hlavne 

medzi svojimi členmi a snažili sa o to, aby mali vo svojej organizácii profesionálnych 

edukátorov; 

 uskutočniť viacdňové DIAStretnutie, ktorého súčasťou by bola aj celosvetová 

prechádzka „Pochod proti diabetu“ a Festival diabetu; 

 venovať pozornosť mediálnej propagácii podujatí ZDS na celoslovenskej úrovni. 

 

 

 

 

 



25. VÝROČIE ZALOŽENIA ZDS V ROKU 2015: 

 

 zorganizovať konferenciu o diabete v Bratislave; na toto podujatie pozvať prezidenta 

SR, predsedu Vlády SR, predsedu NR SR, ministrov zdravotníctva, školstva, práce, 

sociálnych vecí a rodiny, financií, predsedov Výborov NR SR – pre financie 

a rozpočet, pre sociálne veci, pre zdravotníctvo, pre vzdelávanie, vedu, mládež 

a šport, pre ľudské práva a národnostné menšiny, pre kultúru a médiá, rektorov VŠ, 

čestných členov ZDS, predsedov a prezidentov ZDS, významných členov lekárskych 

a zdravotníckych združení, riaditeľov farmaceutických firiem, predsedov 

a prezidentov významných inštitúcií (SHR, Národnej rady občanov so zdravotným 

postihnutím a pod.), zahraničných hostí; 

 vydať publikáciu o histórii ZDS; tvorcovia: Ing. Jozef Borovka et al. (Mgr. Lenka 

Longauerová, Alena Spišáková, MUDr. Ľubomír Barák, CSc., MUDr. Marta Korecová, 

Bc. Ján Švolík, Ivan Štulajter, prof. MUDr. Dagmar Michálková, DrSc., Mgr. Jozef 

Urblík);  

 dať navrhnúť a vytvoriť pamätnú plaketu ZDS pre ľudí, ktorí sa veľmi významným 

spôsobom zaslúžili o existenciu a fungovanie ZDS,  laureátov plakety schváli 

komisia v zložení prezident a viceprezidenti ZDS podľa zaslaných návrhov;  

 dať navrhnúť a vytvoriť odznaky pre členov ZDS, pričom každá ZO si objedná ich 

počet a ten jej bude poskytnutý. 

 

Predsedníctvo ZDS  

14. apríl 2012 

 

 


