
 

 

 

Z á p i s n i c a  

z výročnej členskej schôdze Občianskeho združenia Klub dôchodcov Bratislava - 

Záhorská Bystrica zo dňa 19.6.2022 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––   

  

  

Prítomní: 129 členov OZ 

Hostia:     Ing. Krúpa, starosta MČ B-ZB 

                Mgr. Besedič, zástupca starostu 

                Ing. Martinčičová, predsedníčka MS SČK 

                dekan Farnosti sv. Petra a Pavla Ľ. Pokojný 

                p. Nadežda Krajčírová, OZ Pozitívum v nás 

  

P r o g r a m : 

1/ Otvorenie 

2/ Voľba členov mandátovej a návrhovej komisie 

3/ Správa o činnosti OZ za roky 2019, 2020, 2021 

4/ Správa  revíznej komisie 

5/ Návrh plánu činnosti na rok 2022 

6/ Návrh rozpočtu OZ na rok 2022 

7/ Návrh na potvrdenie súčasnej predsedníčky a členov výboru OZ na ďalšie obdobie 

8/ Diskusia 

9/ Návrh na uznesenie a záver 

 

K bodu č.1 

                 Otvorenie - Výročnú členskú schôdzu otvorila predsedníčka občianskeho 

združenia p. Viera Marošová. Oboznámila prítomných s programom zasadnutia, privítala 

hostí: starostu MČ p. Jozefa Krúpu, zástupcu starostu p. Martina Besediča, správcu farnosti p. 

Ľudovíta Pokojného, predsedníčku MS SČK p.Danu Martinčičovú a členku OZ Pozitívum v 

nás p.Nadeždu Krajčírovú a odovzdala slovo moderátorovi p. Pavlovi Juhásovi. 

 

K bodu č. 2 

                    Voľba členov návrhovej a mandátovej komisie - do návrhovej a mandátovej 

komisie boli navrhnuté tieto členky OZ: Jozefína Neradovičová, Marta Karlovská a Antónia 

Moková. Navrhnuté členky boli jednohlasne schválené. 

 

K bodu č. 3 

                         Správa o činnosti občianskeho združenia za roky 2019 - 2020 - správu 

predniesla predsedníčka občianskeho združenia p. Viera Marošová. Písomná  správa je 

súčasťou tejto zápisnice. /Je uložená v dokumentácii OZ u tajomníčky OZ 

p. Kubíkovej./ 



 

K bodu č. 4 

                  Správa revíznej komisie o hospodárení občianskeho združenia za sledované 

obdobie - správu vypracovala a predniesla predsedníčka revíznej komisie p. Ľudmila 

Krajčírová. Členky revíznej komisie sú p. Rozália Zárecká a p. Helena Krajčírová. Oboznámila 

tiež s výsledkami inventarizácie hmotného majetku klubu, pripomenula, že všetky predmety 

zostali v miestnosti klubu, ktorú však používa už druhý rok školská jedáleň. Správa je súčasťou 

tejto zápisnice. 

/Písomná správa je uložená v dokumentácii OZ u tajomníčky OZ p. Kubíkovej/. 

 

K bodu č.5 

                    Návrh plánu činnosti OZ na rok 2022 - predsedníčka klubu 

p. Marošová predložila časový a vecný plán občianskeho združenia na rok 2022 s uvedením 

plánovaných podujatí podľa jednotlivých dátumov. /Časový plán činnosti je priložený k 

zápisnici/. 

 

K bodu č. 6 

                  Návrh rozpočtu občianskeho združenia na rok 2022 - predložila predsedníčka 

revíznej komisie p. Krajčírová. V návrhu sú uvedené jednotlivé položky rozpočtu so sumami 

potrebnými na zabezpečenie plánovaných akcií. 

 

K bodu č. 7 

                  Návrh na potvrdenie predsedníčky a členov výboru OZ -  predsedníčka OZ 

predložila návrh na potvrdenie výboru OZ KD Záhorská Bystrica v zložení ako doteaz. 

K bodu č. 8 

D i s k u s i a : 

1/ p. Kubíková oboznámila členov s najbližšími plánovanými podujatiami a to: 

    30.6.t.r. jednodňový zájazd do mesta Trenčín a návšteva včelárskeho múzea v 

     Trenčianskej Teplej. Cena zájazdu s obedom je 22 €. 

2/ 22.6. turistický výlet na Plácek spojený s opekaním. Stretnutie o 12.00. 

    Z prostriedkov OZ KD bude poskytnutá suma 1 € pre každého účastníka 

    na zakúpenie nápoja v bufete. K dispozícii bude hasičský automobil na odvoz 

    ťažšie mobilných členov. 

3/ Divadelné predstavenie v divadle Nová scéna v septembri 2022. Cena vstupenky 

    je 32 €. Prihlásiť sa možno u p. Habalovej. 

4/ Koncert Orchestra Johanna Straussa dňa 19.11. t.r. Po predložení vstupenky po 

    koncerte bude členom OZ preplatená suma 20 €. Vstupenky si zakúpia členovia 

    sami. 

5/ p. Moková, čestná členka výboru OZ organizuje rekreáciu do Vysokých Tatier 

    v októbri t.r. s použitím štátnej prémie. Záujemci sa ešte môžu prihlasovať. 

6/ VČS pozdravil starosta mestskej časti p. Krúpa. Pripomenul sviatok Dňa otcov. 

    Oboznámil, že veľká sála v spoločenskom dome sa využíva dočasne ako školská 

    jedáleň a preto sú spoločenské akcie konané čiastočne provizórne. Požiadal členov 

    OZ o podpis na podpisovej listine na založenie novej politickej strany SOM 



    SLOVENSKO. 

7/ správca farnosti sv. Petra a Pavla dekan Pokojný pozdravil VČS, zdôraznil potrebu 

    vzájomného stretávania sa, ocenil veľmi dobré vzťahy farníkov vo farnosti v ZB. 

8/ Členov OZ  pozdravil aj zástupca starostu p. Besedič. Zaželal všetkým  veľa 

    zdravia a spokojnosti a odovzdal pozdrav aj od ostatných poslancov miestneho 

    zastupiteľstva. 

9/ p. Hrmová, členka R-seniorov hl.m.SR Bratislavy oboznámila členov klubu 

    s pripravovaným celomestským kurzom počítačovej gramotnosti seniorov. 

    Do projektu sa môže prihlásiť až 200 účastníkov. 

 

K bodu č. 9 

                  Návrh na uznesenie a záver 

                  Návrh na uznesenie predniesla predsedníčka mandátovej a návrhovej komisie p. 

Jozefína Neradovičová. Konštatovala, že z celkového počtu 245 členov občianskeho združenia 

bolo na VČS prítomných 129, čo je 52,7 %. VČS je teda uznášania schopná. 

U z n e s e n i e 

Výročná členská schôdza 

1/  b e r i e   n a   v e d o m i e 

     a/ správu o činnosti Občianskeho združenia Klub dôchocov Bratislava- 

         Záhorská Bystrica za roky 2019, 2020 a 2021 

     b/ správu o činnosti revíznej komisie a o hospodárení občianskeho združenia 

         za roky 2019, 2020 a 2021 

    c/ potvrdenie funkcie predsedníčky a členov výboru OZ na ďalšie volebné 

        obdobie 

2/  s c h v a ľ u j e 

     a/ plán činnosti na rok 2022 

     b/ rozpočet na rok 2022. 

Hlasovanie: 

za: 129 

 

     Výročnú členskú schôdzu ukončila predsedníčka občianskeho združenia p. Viera 

Marošová. 

 

Zapísala: 

B.Kubíková, tajomníčka OZ 

                   

                 

 

  

 


