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Vážení členovia klubu,  

pozývam Vás na Výročnú členskú schôdzu občianskeho združenia Veronica - klub zberateľov 

a pestovateľov liečivých rastlín, ktorá sa uskutoční dňa  

 

2. februára 2019 

Miesto konania: Okruhový dom armády (ODA), č. miestnosti 301 

 

Program : 08.30 – 08.55 : Prezentácia 

  09.00 – 09.15 : Otvorenie Výročnej členskej schôdzky  (Mgr. Šimková),  

09.15 – 09.45 : „Zdravie z byliniek“ p. Kopáčová Anna – predstaví nám svoju 

knižku 

09.45 – 11.00 : Prednáška na tému: Tráviaca sústava, ako si vieme pomôcť 

                                           11.00 – 11.15 : Privítanie nových členov v OZ Veronica, vyberanie členského pre     

                              rok 2019 

11.15 – 11.30    : Návrh „Plánu práce pre rok 2019“ 

                                           11.30 – 12.00   : Diskusia, rôzne, záver a spoločná fotografia 

 

Prezentácia                 -  p. Drgová Helenka 

Zápisnica :                    - p. Pinďáková Anička 

Kuchynka :                   - sl. Jánošíková Gabriela a Mgr. Kahúnová Miriam 

 

Výročná členská schôdza :                   

Miestnosť bude pripravená. Naše stretnutie je v deň 19. výročia založenia OZ Veronica (2. 2. 2000) 

 

Občerstvenie: je potrebné si priniesť so sebou šálku, lyžičku a cukor. Ak chcete priniesť niečo 

napečené, prosím, prineste nejaké tanieriky k tomu na servírovanie, napr. plástové.  

Bufet: Ak prídu vaše spoje skôr, môžete sa občerstviť v bufete, priamo v ODE od 8.00 hod. a taktiež 

po našom stretnutí po 12.00 hod. ak si chcete podiskutovať a počkať na vaše spoje. Ceny sú 

seniorské, sortiment veľký (kázala som zabezpečiť obložené chlebíčky á 1,- €/ks, zákusky, nápoje, 

rôzne kávičky a čaje). 

 

  

 



 

 

 „ Zdravie z byliniek“ , autor Kopáčová Anna, čo-to porozpráva o svojej knihe, tiež nám podpíše 

zakúpené knižky (pár kníh bude k dispozícií, prineste si peniaze, prípadne si môžete priniesť svoje 

už zakúpené) 

 

Prednáška : Tráviaca sústava: jednotlivé vstupy si pripravujú: p. Dedíková Dáša, p. Kopáčová Anna, 

p. Kristek Miloš, p. Kršáková Daniela, Mgr. Šimková Lýdia, prípadne p. Orságh Ivan, Ing. Blahuš 

Anton, PhD. 

Ak by mal vedomosť a možnosť doplniť prednášku z oblasti Bachové kvety, aromaterapia a iné 

pripravte si vstup a dajte mi skôr vedieť.  

Prineste si nový zošit, kde si budete zapisovať prednášky o jednotlivých sústavách a rôzne 

poznámky. 

 

Ing. Blahuš Anton, PhD. prinesie na naše stretnutie svoje výrobky, a to: čaje, tinktúry a masti, ktoré 

si môžete pri prezentácii zakúpiť.  

 

Technická poznámka: parkovanie je možné na ulici Hviezdoslavovej, v sobotu je parkovné zdarma 

(okolo kostolíka sv. Anny, popod vežiaky). ODA  - okruhový dom armády je len kúsok od 

parkoviska.  

 

Členské na rok 2019: Prosím priniesť 5,- € v papierovej bankovke, vyberať bude pokladníčka Ing. 

Šmídová Ľubica, zároveň si prineste aj preukazy, kde vám potvrdí členské.  

 

Záloha: do Poľska na 3-dňovú náučnú cestu v termíne 26. – 28. 4. 2019, vyberám už 150,- € záloha, 

kto by sa chcel prihlásiť, môže sa na VČS a môže priniesť aj zálohu.  

 

Poznámka: Prosím, zariaďte si čas tak, aby ste prišli včas a vydržali do 12.00 hod., pretože 

neustálym odchádzaním vyrušujete! Spoje vám pôjdu aj neskôr a v kaviarni, prípadne v blízkom 

okolí je možnosť si posedieť, dať si obed, príp. občerstvenie a počkať na ďalší spoj a príjemne tak 

stráviť čas. 

 

Teším sa na stretnutie s Vami. 

S pozdravom 

 

 

 

Mgr. Lýdia Šimková 

predsedníčka OZ Veronica 

 

 


